


اإلفتتاحيــــــــــــــة

 عهدنا للقيادة الحكيمة
أن نكون عند ثقتها بنا

ال ي�سعن���ي، و�أن���ا يف م�ستهل حتملي له���ذه �مل�سوؤولية �لوطنية �جلليل���ة، �إال �أن �أتوجه بجزيل 
�ل�سكر وعظيم �المتنان �إلى مقام �سيدي ح�رضة �ساحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة عاهل 
�لب���الد �ملفدى حفظه �هلل ورعاه، و�سي���دي �ساحب �ل�سمو �مللكي �الأمري خليفة ب���ن �سلمان �آل خليفة 
رئي�س �لوزر�ء �ملوقر، و�سيدي �ساحب �ل�سمو �مللكي �الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة ويل �لعهد نائب 
 �لقائ���د �الأعلى �لنائ���ب �الأول لرئي�س جمل�س �لوزر�ء، على �لثقة �لغالي���ة باإ�سد�ر �ملر�سوم �مللكي رقم
»37« ل�سنة 2016 بتعين���ي رئي�ساً للجمارك، د�عياً �ملولى عز وجل �أن يوفقني يف حتمل �ملهام 
�لتي �أوكلتها قيادتنا �حلكيمة يل، و�أن �أو��سل م�سرية �لعطاء �لتي �سبقني �إليها �لرعيل �الأول ب�سئون 

�جلمارك وذلك من �أجل خدمة وطننا �لغايل.
كم���ا �أود �أن �أتوجه بخال�س �ل�سكر و�لتقدير و�الحرت�م �إلى معايل �لفريق �لركن �ل�سيخ ر��سد بن 
عب���د�هلل �آل خليفة وزير �لد�خلية، و�أن �أعرب عن �لفخر و�الإ�سادة مبا قدمه معاليه من �إجناز على مدى 
�ل�سن���و�ت �الأثني ع�رض �ملا�سية يف �سبيل �لتقدم و�لنهو�س ب���وز�رة �لد�خلية مما من �ساأنه تعزيز �أمن 

مملكتنا �لغالية على خمتلف �الأ�سعدة.
كم���ا و�أن لزيارة معالي���ه �الأخرية ل�سئون �جلمارك بالغ �الأث���ر يف حتفيزنا ودفعنا لتقدمي وبذل 
�ملزيد من �لعمل و�لعطاء، وما تخللها من �إ�سادة باأد�ء �سئون �جلمارك؛ �الأمر �لذي ُيعزز من م�سوؤوليتنا 
نح���و م�ساعفة �جله���ود يف �سبيل �الإرتقاء بالعمل �جلمركي ورفع م�ساهمت���ه يف تعزيز �الأمن وخدمة 
�القت�ساد �لوطني، و��سعني ن�سب �أعيننا توجيهات معاليه نحو �ملزيد من �الإخال�س يف �لعمل و�لتميز 
يف �الأد�ء، و�أن يك���ون هن���اك ح�س فكري و�أمني يف �ملر�قبة ومبزيد م���ن �ليقظة و�لوعي يف �أد�ء 

�لو�جب �لوطني، و�لتعامل �لفعال مع �لتحديات و�ملتغري�ت �الأمنية.
كم���ا �أنتهز ه���ذه �لفر�سة الأتوجه بال�سكر و�لتقدير �إلى معايل �ل�سي���خ حممد بن خليفة �آل خليفة 
رئي�س �جلمارك �ل�سابق ملا قام به من جهود جبارة �أ�سهمت يف حتقيق قفز�ت كبرية جدً� على �سعيد 
رقّي �لعمل �جلمركي يف مملكة �لبحرين مما بو�أها تويل من�سب نائب رئي�س منظمة �جلمارك �لعاملية، 
كما �أتقدم بخال�س �ل�سكر �إلى �أخو�ين و�أخو�تي من منت�سبي �سئون �جلمارك على �ختالف م�ستوياتهم 

�الإد�رية ومهامهم �لوظيفية.
وب���ا �سك �أن حتمل م�سوؤولية رئا�سة موؤ�س�سة وطنية من���وط بها مهام ج�سام على ر�أ�سها حفظ �أمن 
�لوط���ن و�ملو�طن ودعم �القت�ساد، يتطلب عماًل دوؤوباً وجه���ودً� حثيثة لي�س لت�سيري �الأعمال �ليومية 
�ملطلوب���ة فقط، و�إمنا لتطوير �إ�سرت�تيجية �لعمل و�لو�سول ب�سئ���ون �جلمارك �إلى م�ساف نظري�تها يف 
�لدول �ملتطورة، ون�سع يف �عتبارنا �أي�ساً �ل�سعي ب�سكل د�ئم لتعزيز �لتعاون و�لتن�سيق مع �الأخوة 
�لتج���ار و�مل�ستوردين و�مل�سدرين لت�سهيل �أعمالهم و�إ�سفاء �ملزي���د من �ل�رضعة و�ملرونة على عمليات 
تخلي����س ب�سائعهم، وذلك �إدر�كاً منا لدورن���ا يف خدمة �القت�ساد �لوطن���ي وتعزيز ريادة �لبحرين 

كو�حدة من �أكرث �لبيئات �جلاذبة لال�ستثمار�ت �خلارجية يف �ملنطقة.
�إن كل ما ذكرته �سابقاً ي�سكل جانباً من �إ�سرت�تيجية طموحة ل�سئون �جلمارك يجري ترجمتها �إلى 
خطة عمل تخ�سع د�ئماً للتطوير و�لتقييم، ونعمل يف �سئون �جلمارك على تطبيقها جميعناً كفريق 
عمل و�حد يعم���ل باإخال�س وتفاين لتحقيق تطلعات �لقيادة �حلكيم���ة يف جلب �ملزيد من �الزدهار 

و�لتطور ململكة �لبحرين �لعزيزة.

أحمد بن حمد آل خليفة 
رئيس الجمارك



المحتويـــــات

التحرير والتصميم والطباعة 

المشرف العام
الشيخ أحمد بن حمد بن أحمد آل خليفة

زئيس الجمارك

رئيس التحرير
النقيب/ وعد راشد النجم

مدير التحرير
مساعد مالزم ثاني/ هالة صالح الزومان

سكرتير التحرير
مساعد مالزم ثاني/ أمينة عبداهلل يوسف

رئيس عرفاء / إيمان أحمد بوكمال

المراسالت
شعبة العالقات العامة

ص.ب: 15
المنامة – مملكة البحرين

هاتف : 17359773
فاكس : 17359794

البريد االلكتروني
Public.ralation@customs.gov.bh

موقع شئون الجمارك عبر االنترنت
www.bahraincustoms.gov.bh

مجلة الجمارك
تصدر عن شئون الجمارك بوزارة الداخلية

رقم التسجيل:

Seyouf Graphic Advertising & Publicity
 

Office: 17320097- mob: 33859535 
 fax:17001302   Box:11380

 seyouf@batelco.com.bh

MJB 5667

www.bahraincustoms.gov.bh

خالل زيارته للجمارك.. معايل وزير الداخلية

ي�شيد باأداء �شئ�ن اجلمارك وي�ؤكد اأهمية 
احل�س الفكري والأمني يف احل�ش�ر واملراقبة

www.bahraincustoms.gov.bhمجلة جمركية دورية -  العدد )16( - السنة السادسة - يوليـو 2016

6 - 7

بانـورامـا
خالل زيارته للجمارك

معالي وزير الداخلية يشيد 

بجهود منتسبي شئون الجمارك 

وانجازاتهم

8 - 9

بانـورامـا
شئون الجمارك تقيم حفل تكريم 

لمعالي الشيخ محمد بن خليفة آل 

خليفة تقديرًا لما قدمه خالل رئاسته 

للجمارك

16 - 19

في ضيافتهم
العقيد بن حويل:

شئون الجمارك شـريك أساسي في 

مكافحة المخدرات

20 - 23

حــــوار
الشوملي : عدد كبير من الشحنات 

تدخل البحرين عن طريق الموانئ 

البحرية والمناطق الصناعية

24 - 25

اإلقتصـــاد
دراسة الجدوى تحدد أهمية 

المشـروع وقدرته على تحقيق األرباح

26 - 31

الدراسات والبحوث
بمحاربة التهريب وإشاعة األمن 

واالستقرار.. جهود الشـرطة 
تسهم في ازدهار االقتصاد

32 - 35

تقاريــر
دول مجلس التعاون.. إنجازات 

متعددة لتعميق العالقات 
االقتصادية والمضي قدمًا في 

العمل المشترك

36 - 39

أوراق قانونية
التزام منتسبي الجمارك بـ 
»التدرج الوظيفي« يضمن 

سالسة سير العمل ونجاحه

42 - 45

حديث الذكريات
فؤاد مندي : كان لي شـرف 

تصميم شعار الجمارك .. وقد 
تميزت في المادة الفنية منذ 

صغري

46 - 49

علي الطريق
البستكي : التخليص الجمركي 

تطور كثيرًا خالل السنوات 
الست األخيرة

50 - 53

خليجيات
في محاولتي تهريب 

منفصلتين »جمارك المطار« 
تضبط كيلوجرامين ماريجوانا 

و556 جرام شبو

16

42

8

46

الغالف



مملكة البحرين
وزارة الداخـليـــة

شئون الجمارك

 شعبة جناح األثر 
فــي المقدمـــة دائـمــــًا



بانـــــورامـــــــا

الجمـــــــارك 6

خالل زيارته للجمارك

معايل وزير الداخلية ي�شيد بجهود 
منت�شبي �شئون اجلمارك واإجنازاتهم

ق���ام �لفريق �لركن معايل �ل�سي���خ ر��سد بن عبد�هلل �آل خليفة وزير �لد�خلية بزي���ارة �إلى �سئون �جلمارك حيث كان يف 
��ستقبال معاليه �سعادة رئي�س �جلمارك �سعادة �ل�سيخ �أحمد بن حمد �آل خليفة وعدد من �ملدر�ء �لعامني ومدر�ء �الإد�ر�ت.
و�أعرب معايل وزير �لد�خلية عن خال�س تهانيه ل�سعادة �ل�سيخ �أحمد بن حمد �آل خليفة على �لثقة �مللكية �ل�سامية، بتعيينه 

رئي�سا للجمارك، متمنياً له �لتوفيق و�ل�سد�د للنهو�س بامل�سوؤوليات و�ملهام �ملوكلة �إليه ملا فيه خدمة �لوطن و�ملو�طنني.

م���ن جانبه �أعرب رئي�س �جلمارك �سعادة �ل�سيخ �أحمد بن 
حمد �آل خليفة عن بالغ فخره و�عتز�زه بالثقة �مللكية �ل�سامية، 
معرباً عن �سك���ره وتقديره ملعايل وزير �لد�خلية على تهنئته 

وتوجيهاته �ل�سديدة لتطوير �لعمل ورفع معدالت �الأد�ء.
و�أ�ساد معايل وزير �لد�خلية خالل �لزيارة باجلهود �ملتميزة 
للعاملني يف �سئون �جلمارك كموؤ�س�سة عريقة تتمتع ب�سمعة 
طيبة، وما حقق���وه من م�ستويات متقدم���ة يف جمال تقدمي 
�خلدمات �جلمركية بكافة �ملنافذ، د�عياً معاليه �إلى �الإخال�س 
يف �لعم���ل و�لتمي���ز يف �الأد�ء، و�أن يكون هناك ح�س فكري 
و�أمن���ي يف �حل�س���ور و�ملر�قب���ة، �الأمر �لذي يتطل���ب �ليقظة 
و�لوع���ي يف �أد�ء �لو�جب �لوطني، مب���ا ي�سمن ت�سهيل حركة 
عب���ور �الأ�سخا�س ونقل �لب�سائع وتق���دمي �خلدمات �جلمركية 

و�لتعامل �لفعال مع �لتحديات و�ملتغري�ت �الأمنية.
و�أكد مع���ايل �لوزير �أهمية �ملحافظة على �مل�ستوى �لعايل 
من �الإج���ر�ء�ت �جلمركية بكافة �ملو�ن���ئ و�ملنافذ مو�سحاً �أن 
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�جلمارك متثل بو�بة �لبلد حيث نتعامل 
�ليوم مع منظوم���ة جديدة يف جمال 

�لتفتي�س �جلمركي.
وثم���ن رئي����س �سئ���ون �جلم���ارك 
�سع���ادة �ل�سي���خ �أحمد ب���ن حمد �آل 
�لفريق  �لد�خلي���ة  وزي���ر  زي���ارة  خليفة 
�لركن معايل �ل�سيخ ر��سد بن عبد�هلل 
�آل خليف���ة وزي���ر �لد�خلية،منوه���اً �إلى 
�لرعاية  �أ�سبحت بف�س���ل  �أن �جلم���ارك 
�لكرمية و�لدعم �لالحمدود من �لقيادة 
من  و�ملتابع���ة  و�الهتم���ام  �حلكيم���ة 
معايل وزير �لد�خلية �إ�سافة �إلى �جلهود 
�ملبذولة م���ن قبل كافة منت�سبيها �سدً� 
منيعاً حلماية �أمن �ملجتمع من �الآفات 
�ملختلف���ة و�ملو�د �ملمنوع���ة و�ملقيدة 
من جان���ب، والعباً رئي�سي���اً يف تنمية 

�القت�ساد �لوطني من جانب �آخر.
و�أ�سار �إلى �أن �ملرحلة �ملقبلة حتمل 
�لكثري م���ن �لروؤى و�الأف���كار و�الأهد�ف، 
وقال »�إننا ووفق توجيهات معايل �لوزير 
�لب���دء بتقيي���م �لو�سع �حلايل  قررنا 
عل���ى كافة �الأ�سع���دة م���ن �الإجر�ء�ت 
�لب�رضية  �إلى تنظيم �ملو�رد  و�خلدمات 
و�لتجهيز�ت، ومقارنتها باإحدى �لتجارب 
�لناجح���ة �سو�ء يف �ل����رضق �أو �لغرب، 
متطلع���ني �إل���ى �إع���د�د ��سرت�تيجية 
�ساملة، ناأمل �أن يتز�من �إطالقها كاإحدى 
�حتفاالت  �سمن  �مل�ساحب���ة،  �لفعاليات 
�لوز�رة بيوم �ل�رضطة و�حتفاالت �ململكة 

باالأعياد �لوطنية نهاية �لعام«.
ه���ذ� وت�سمن���ت زيارة مع���ايل وزير 
�لد�خلي���ة، �الطالع عل���ى عر�س مرئي 
ت�سمن مر�حل مهمة م���ن تاريخ �لعمل 
و�جلهود  و�آليات���ه  ورجاالته  �جلمرك���ي 
�ملتو��سلة لتطويره يف �إطار �حلر�س على 

جتويد �خلدمات �جلمركية �ملقدمة.
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بح�شور معايل وكيل وزارة الداخلية ل�شئون اجلن�شية واجلوازات والإقامة

�شئون اجلمارك تقيم حفل تكرمي ملعايل 
ال�شيخ حممد بن خليفة اآل خليفة تقديرا 

ملا قدمه خالل رئا�شته للجمارك
حتت رعاية �سعادة �ل�سيخ �أحمد بن حمد �آل خليفة رئي�س �جلمارك ، وبح�سور معايل �ل�سيخ ر��سد بن خليفة �آل خليفة 
وكيل وز�رة �لد�خلية ل�سئون �جلن�سية و�جلو�ز�ت و�الإقامة، �أقامت �سئون �جلمارك حفل تكرمي ملعايل �مل�ست�سار �ل�سيخ حممد 

بن خليفة �آل خليفة مببنى �سئون �جلمارك. 
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ويف بد�ية �حلفل، رحب �سعادة رئي�س �جلمارك 
بامل�ست�سار �ل�سيخ حممد بن خليفة �آل خليفة معربً� 
عن �سك���ره وتقديره على كل ما قدمه معاليه خالل 
رئا�ست���ه ل�سئون �جلم���ارك يف �خلم����س �ل�سنو�ت 
�ملا�سي���ة، حيث مت خ���الل �حلف���ل ��ستعر��س �أبرز 
�ملحطات �ملهمة يف م�سريت���ه يف �سئون �جلمارك 
من خالل عر�س فلم ق�سري يلخ�س �إجناز�ت معاليه.

و�ألق���ى مع���ايل �مل�ست�سار �ل�سي���خ حممد بن 
خليف���ة �آل خليفة كلمة بهذه �ملنا�سبة، �سكر خاللها 
كاف���ة من�سوبي �سئ���ون �جلمارك �لذي���ن �ساندوه 
خ���الل فرتة عمله، منوهاً بالتع���اون �لبناء من قبل 
كافة �ملوظفني يف �سبيل �إبر�ز �لدور �ملهم ل�سئون 
�جلم���ارك عل���ى �مل�ستوي���ات �ملحلي���ة و�الإقليمية 
و�لدولية، متمنياً ل�سعادة رئي�س �جلمارك �لتوفيق 

و�لنجاح يف �ملهام �ملنوطة �إليه.
ويف ختام �حلفل، قام �سعادة رئي�س �جلمارك 
بتقدمي هدية تذكارية ملع���ايل �مل�ست�سار �ل�سيخ 
حممد بن خليفة �آل خليفة بهذه �ملنا�سبة، متمنياً 

ملعاليه �لتقدم و�لنجاح يف حياته �مل�ستقبلية.
ح����رض �حلفل عدد م���ن �ل���وكالء �مل�ساعدين 

و�ملدر�ء  يف وز�رة �لد�خلية.

فيلم وثائقي ي�ستعر�ض اأبرز اإجنازات 
معايل ال�سيخ حممد بن خليفة يف �سئون 

اجلمارك

معايل ال�سيخ حممد بن خليفة ي�سكر كافة 
من�سوبي �سئون اجلمارك الذين �ساندوه 

خالل فرتة عمله
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تقدم �سعادة �ل�سيخ �أحمد بن حمد 
بن �أحمد �آل خليفة رئي�س �جلمارك بجزيل 
�ل�سكر وعظيم �المتن���ان �إلى مقام ح�رضة 
�ساحب �جلالل���ة �مللك حمد ب���ن عي�سى 
�آل خليفة ملك �لب���الد �ملفدى حفظه �هلل 
ورعاه، و�ساحب �ل�سمو �مللكي �الأمري خليفة 
بن �سلمان �آل خليفة رئي�س �لوزر�ء �ملوقر، 
و�ساحب �ل�سمو �مللك���ي �الأمري �سلمان بن 
حم���د �آل خليفة ويل �لعه���د نائب �لقائد 
�الأعل���ى �لنائ���ب �الأول لرئي����س جمل����س 
�ل���وزر�ء، على �لثق���ة �لغالي���ة بتعيين��ه 
رئي�ساً للجمارك، د�عي���اً �ملولى عز وج��ل 
�أن يوفق�����ه يف مهامه و�أن يو��سل م�سرية 
�لعط���اء �لتي �سبق���ه فيها �لرعي���ل �الأول 
ب�سئ���ون �جلمارك وذلك م���ن �أجل خدمة 

�لوطن �لغايل.

كم���ا توجه �سع���ادة �ل�سيخ �أحمد بن 
حمد بن �أحم���د �آل خليفة رئي�س �جلمارك 
بخال�س �ل�سكر و�لتقدير �إلى �لفريق �لركن 
مع���ايل �ل�سي���خ ر��سد بن عب���د�هلل �آل 
خليف���ة وزير �لد�خلية م�سيدً� مبا قدمه من 
�إجناز على م���دى �ل�سنو�ت �الأثنتي ع�رضة 
�ملا�سي���ة يف �سبي���ل �لتق���دم و�لنهو�س 

بوز�رة �لد�خلية مبا م���ن �ساأنه تعزيز �أمن 
مملكتنا �لغالية.

جاء ذلك خالل عقد �سعادته �جتماعه 
�الأول مبكتبه مع �ملدر�ء �لعامني ومدر�ء 
�الإد�ر�ت ومن�سوب���ي �سئ���ون �جلم���ارك، 
وذل���ك يف �ليوم �الأول لت���ويل �سعادته 

رئا�سة �جلمارك. 

 �س���ارك �سعادة �ل�سيخ �أحمد بن حم���د بن �أحمد �آل خليفة 
رئي�س �جلمارك يف �الجتم���اع �مل�سرتك لهيئة �الحتاد �جلمركي 
وجلنة وكالء وز�ر�ت �ملالية وجلنة روؤ�ساء ومدر�ء �الإد�ر�ت �ل�رضيبية 
بدول جمل����س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية وذلك مبقر �الأمانة 

�لعامة مبدينة �لريا�س.
وت�سمن جدول �أعمال �الجتم���اع مناق�سة بنود مذكرة �الأمانة 
 )VAT( لعام���ة ب�س���اأن �تفاقيت���ي �رضيب���ة �لقيمة �مل�ساف���ة�
و�ل����رضي��بة �النتق���ائية  )Excise Tax(، ومذكرة �إن�ساء مركز 
معلومات �رضيب���ي وت�سغيل موقع �أو نظ���ام �إلكرتوين مركزي، 
باالإ�سافة �إلى مناق�سة بنود مذكرة �الأمانة �لعامة ب�ساأن �ملقرتحات 
�ملقدم���ة من �ململكة �لعربية �ل�سعودية ح���ول تطبيق �ل�رض�ئب 

و�لر�سوم �جلمركية يف دول �ملجل�س.
وق���د �ساركت جمارك مملك���ة �لبحرين بعدد م���ن �ملرئيات 
كان �أهمه���ا حتديد قيمة �ل�سلع �النتقائية �مل�ستوردة �إلى �إقليم 
دول �ملجل����س من ناحية �أ�سا�س �لقيم���ة �جلمركية �ملحددة وفقاً 
الأحكام نظام )قانون( �جلم���ارك �ملوحد، وحتديد قيمة �ل�سلع 
�النتقائي���ة �ملنتجة حملي���اً على �أ�سا�س �سع���ر �لبيع �الأول لهذه 

�ل�سلع عند طرحها لال�ستهالك، ويحق للجنة �لوز�رية و�سع �أ�س�س 
�أخرى لتحديد قيم���ة �ل�سلع �النتقائية. وقد نتج عن �الجتماع 
عدد من �لتو�سيات �لتي �سوف ترفع �إلى �ملجل�س �الأعلى وجلنة 

�لتعاون �ملايل و�القت�سادي الإعتمادها يف �لفرتة �لقادمة.
 ر�فق �سعادة رئي�س �جلمارك مدير �إد�رة �لتخطيط و�ل�سيا�سات 

�جلمركية وعدد من �مل�سئولني ب�سئون �جلمارك.

 ال�شيخ اأحمد بن حمد يتقدم بجزيل ال�شكر وعظيم الإمتنان
 اإلى القيادة احلكيمة لتعيينه رئي�شًا للجمارك

رئي�ض اجلمارك ي�شارك يف الجتماع امل�شرتك لهيئة الحتاد اجلمركي بالريا�ض
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 �سارك �سعادة �ل�سي����خ �أحمد بن حمد 
�آل خليف����ة رئي�����س �جلم����ارك يف �الجتماع 
�ل�ساد�س و�لثالثني للمدر�ء �لعامني جلمارك 
�ل����دول �لعربية و�ل����ذي عقد مبق����ر �الأمانة 
�لعام����ة للجامع����ة �لعربية بالقاه����رة ، حيث 
�أح����ال �الجتم����اع م�سودة �لبي����ان �جلمركي 
�لعربي �ملوحد ودلي����ل �الإجر�ء�ت �جلمركي 
�لعربي �ملوحد �إلى جلن����ة �لقانون �لعربي 

ملر�جعته من �لناحي����ة �لقانونية ليتم عر�سه 
يف �الجتم����اع �لقادم مل����در�ء عامي جمارك 

�لدول �لعربية.
كما مت خالل �الجتماع، �الإ�ستجابة لدعوة 
جمل�س وزر�ء �لد�خلي����ة �لعرب لعقد �جتماع 
م�سرتك لروؤ�ساء �أجهزة �أمن �حلدود و�ملطار�ت 
�ل����دول  و�ملو�ن����ئ و�أجه����زة �جلم����ارك يف 
�لعربية،  يف �س����وء �لتحديات �الأمنية �لتي 

تو�جهه����ا �ملنطقة �لعربي����ة ، وتقرر تقدمي 
ورقة عمل جمركية م�سرتكة. وناق�س �الجتماع 
موؤ�����رض�ت �لع�رضي����ن لقيا�����س �الأد�ء و�لتي 
�سدرت ع����ن منظمة �جلم����ارك �لعاملية ومت 
و�سعها كموؤ�رض�ت قيا�����س �لربنامج �الإقليمي 
الإطالق �لربنامج �ملتكامل �الإقليمي بالتعاون 
مع )UNDP( ح����ول ت�سهيل �لتجارة يف 

�الإد�ر�ت �جلمركية يف �لدول �لعربية. 

��ستقب����ل �سعادة �ل�سيخ �أحمد بن حمد �آل خليفة رئي�س �جلمارك، 
�ل�سيد حممد �سلب����ي مدير م�سنع موندليز �لبحري����ن ل�سناعة �الأجبان 
و�لع�سائر،  و�لذي عرب عن خال�س �سكره وتقديره لكافة �جلهود �ملبذولة 
من قب����ل �سئون �جلم����ارك، وخا�سة �الإج����ر�ء�ت �مل�ستحدثة يف عملية 

تفويج �ل�ساحنات عرب ج�رض �مللك فهد.
و�أو�س����ح �أن هذه �الإجر�ء�ت كان لها دور كبري يف حتقيق �الأهد�ف 
�ملرجوة لل�رضكة، حيث ��ستطاعت توفري ما يقارب مليوين دوالر من تكلفة 
�ل�سحن ب�سبب �ل�رضعة يف عملية تفويج �ل�ساحنات، مما �سهل �ن�سيابية 
حركة �لب�سائع �خلا�سة بال�رضكة بح�سب �الإ�سرت�تيجية �ملر�سومة لها، على 
�عتبار �أن �جلهة �مل�رضفة على عملية تفويج �ل�ساحنات هي �إد�رة جمارك 
�ملنافذ �لربية �لتي خ�س�ست فريق عمل معني بهذه �لعملية، باالإ�سافة 
�إلى �ملتابعة �حلثيثة من مكتب �سمو �لنائب �الأول لرئي�س جمل�س �لوزر�ء 
و�لتن�سيق م����ع جمل�س �لتنمي����ة �القت�سادية. وب����دوره ، �أكد �سعادة 
رئي�س �جلم����ارك �أن �لتطور�ت يف �الإج����ر�ء�ت �جلمركية مطلوبة ب�سكل 

م�ستمر بهدف �مل�ساهمة يف دع����م �قت�ساد مملكة �لبحرين ومو�كبة �آخر 
�لتطور�ت �لعاملية على �ل�سعيدين �جلمرك����ي و�الأمني، منوهاً �إلى �أن 
�سئون �جلمارك الز�لت تتطلع �إلى �ملزي����د من �الإجناز�ت، ومن �سمنها 
تقلي�س �ملدة �مل�ستغرقة لعبور �ل�ساحنات من خالل �ملزيد من �لتعاون 
و�لتن�سي����ق مع �جلهات ذ�ت �لعالقة، حتى تبقى �سئون �جلمارك عند 

ح�سن ظن عمالئها من �ل�رضكاء و�مل�ستفيدين من �لقطاع �خلا�س. 

رئي�ض اجلمارك ي�شارك يف اجتماع املدراء العامني جلمارك الدول العربية

م�شنع موندليز ي�شكر » اجلمارك « على الإجراءات  اجلمركية امل�شتحدثة
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اإ�شهار اإحتاد وكالء ال�شحن البحرينية

رئي�ض اجلمارك يوؤكد التن�شيق مع 
ال�شـركاء لتطوير اإجراءات العمل اجلمركي

�أو�سح وزير �ملو��سالت و�الت�ساالت �سعادة 
�ملهند�س كم���ال بن �أحمد حمم���د �أن حركة 
�ل�سح���ن خ���الل �لعام �ملا�س���ي 2015 منت 
بن�سبة 41%، مما يدل على �نتعا�ش �لن�ساط 
�القت�سادي و�لتعامالت �لتجارية وحركة �العمال 
يف �ملو�نئ ومناولة �حلاويات. جاء ذلك خالل 
رعاية �سعادته حفل �الإ�سه���ار �لر�سمي الإحتاد 
وكالء �ل�سحن �لبحريني���ة، و�لذي يعترب �أول 
�إحتاد من نوعه عل���ى م�ستوى منطقة �ل�رضق 
�الو�س���ط، ويه���دف �إل���ى �الإرتق���اء مب�ستوى 
�للوج�ستي���ة يف �سناع���ة �ملالحة  �خلدم���ات 

�لبحرية و�ملو�نئ.
و�أع���رب �لوزير �ملهند����س كمال بن �أحمد 
ع���ن �أمل���ه يف �أن يتم تعزي���ز �لتعاون بني 
�سئ���ون �ملالحة �جلوية يف �ل���وز�رة و�الحتاد 
�جلدي���د، و�لتن�سي���ق مع �س���وؤون �جلمارك 
وغريها م���ن �جلهات ذ�ت �ل�سل���ة. والفتاً �إلى 
�نه �سيتم عق���د �جتماعات معهم على �أ�سا�س 

دوري ملناق�سة جميع �لتحديات. 
و�أكد �أن �حت���اد وكالء �ل�سحن �جلديد، 
من �ساأن���ه �أن يعزز قنو�ت �لتن�سيق و�ملتابعة 
بني كافة �الأطر�ف �ملعنية بعملية �ل�سحن، مبا 
يخدم �القت�ساد �لوطني، وزيادة فاعلية قطاع 
�لنقل و�ملو��سالت، م�سري �إلى �أن �إ�سهار �حتاد 
وكالء �ل�سح���ن، ياأتي يف وق���ت ي�سهد فيه 
قطاع �ل�سحن من���وً� قوياً مبختلف تخ�س�ساته، 
مدعوماً بالنم���و �القت�سادي �لقوي و��ستقطاب 
�ململك���ة للمزيد م���ن �ال�ستثم���ار�ت �الأجنبية 
�ملبا�رضة وغري �ملبا�رضة، وذلك رغم �لتحديات 

�ملالية �لتي متر بها �ملنطقة و�لعامل. 
من جانبه، قال رئي����س �جلمارك �سعادة 
�ل�سي���خ �أحمد بن حم���د �آل خليفة �إن �حتاد 
وكالء �ل�سحن �لبحرينية �سيكون �إ�سافة نوعية 
للعمل �للوج�ست���ي يف �ململكة على م�ستوى 
�لقط���اع �لبحري، وعرب ع���ن تطلعه للتعاون 
م���ع �الحت���اد وبقي���ة �ل����رضكاء يف �لقطاع 

�للوج�ستي، لو�سع �الأ�س����س �ل�سليمة وتطوير 
�إجر�ء�ت �لعم���ل، �لتي ت�سب يف �سالح �جناز 
ب�سكل �رضيع  �لب�سائع  �ملعامالت، وتخلي�س 

و�سل�س. 
و�أب���دى رئي����س �جلم���ارك تفاوؤل���ه من 
�لتن�سيق �مل�ستقبل���ي �ملرتقب بني �جلمارك 
و�الحتاد ووز�رة �ملو��س���الت و�الأطر�ف �ملعنية 
�الأخ���رى، بغية خدمة جمي���ع وكالء �ل�سحن 

و�لقطاع �للوج�ستي بوجه عام.
من جانبه �أكد رئي�س جمل�س �إد�رة �إحتاد 
وكالء �ل�سح���ن �لبحريني���ة مايك كم���ار�، �أن 
�الحتاد �سيعمل جاه���دً� يف �ملرحلة �ملقبلة، 
عل���ى زي���ادة فاعلية �لقط���اع �للوج�ستي يف 
�ملالح���ة �لبحرية، من خ���الل تعزيز �لت�سبيك 
بني وكالء �ل�سح���ن �الأع�س���اء، باالإ�سافة �إلى 
�لتن�سيق و�ملتابعة مع كافة �الأطر�ف �ملعنية 
بعملي���ة �ل�سحن عرب �ملو�ن���ئ على م�ستوى 

�ململكة. 
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�سارك �سع����ادة �ل�سيخ �أحمد بن حمد �آل 
خليفة رئي�س �جلمارك، يف �الجتماع �ل��خام�س 
ع�رض لهيئة �الحتاد �جلمركي، و�لذي عقد يف 

باململكة �لعربية �ل�سعودية �ل�سقيقة.
وق����د ت�سمن ج����دول �أعم����ال �الجتماع، 
��ستعر������س تقري����ر �الأمانة �لعامة ب�س����اأن �آلية 
�لتحوي����ل �الآيل �ملبا�����رض للر�س����وم �جلمركية، 
وطرق حت�س����ني �أد�ء �ملناف����ذ �جلمركية يف 
�الحتاد �جلمركي وتفعيل دور منافذ �لدخول 
�الأولى بدول جمل�س �لتع����اون، باالإ�سافة �إلى 
متابعة در��سة معاملة منتجات �مل�سانع �ملقامة 
يف �لتجمع����ات �القت�سادية ب����دول �ملجل�س 

با�ستثمار�ت خليجية.
و�أ�سفر �الجتماع عن مو�فقة هيئة �الحتاد 
�جلمرك����ي عل����ى تفعيل دور مناف����ذ �لدخول 
�الأولى بدول �ملجل�س، وهي جمرك ميناء جدة 
�الإ�سالمي باململكة �لعربية �ل�سعودية، وجمرك 

مين����اء خليفة ب����ن �سلمان مبملك����ة �لبحرين، 
وجم����رك مين����اء �ل�سوي����خ بدول����ة �لكويت ، 
وجمرك مين����اء �لدوحة بدولة قط����ر، وجمرك 
ميناء خليفة بدولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، 
وجمرك مين����اء �سحار ب�سلطنة عم����ان كمنافذ 
�أول����ى لالإحت����اد �جلمركي �خلليج����ي، حيث 
حتدد موعد �لتفعيل يف 1 نوفمرب 2016، 

مما يعني �أن تفعيل����ه �سيكون له �أثر �إيجابي 
كبري على �ن�سيابية �حلركة بالن�سبة لل�ساحنات 
على ج�رض�مللك فهد و�نتعا�س �لتجارة �لبينية 
يف دول �ملجل�س، باالإ�ساف����ة �إلى عدم تكر�ر 
�الإجر�ء�ت �جلمركي����ة يف �ملنافذ �لبينية بني 
دول �ملجل�����س وذل����ك �إنفاذً� لق����ر�ر �ملجل�س 

�الأعلى يف دورته �لثانية و�لثالثني .

 هيئة الحتاد اجلمركي توافق على تفعيل
 دور منافذ الدخول الأولى بني دول اخلليج 

موؤكدا على رفع م�شتوى الوعي وامل�شئولية لدى اأولياء الأمور .. رئي�ض اجلمارك :

  355 �شبطية خمدرات خالل الربع الأول من 2016
�أكد �سع����ادة �ل�سيخ �أحمد بن حمد �آل خليفة رئي�س �جلمارك 
�أن �سبطيات جمارك �ملنافذ �لربية و�جلوية و�لبحرية، بلغت خالل 
�لربع �الأول من �لعام 2016 نحو 355 �سبطية يف جمال مكافحة 
�ملخدر�ت، وهو ما يوؤكد على �لدور �ملتنامي للجمارك يف مكافحة 
عملي����ات تهريب �ملخ����در�ت وب�سط �لرقابة و�إح����كام �ل�سيطرة على 
�ملنافذ �جلمركية، منوها يف هذ� �ل�سدد �إلى �رضورة �لعمل �مل�ستمر 
عل����ى تفعيل �إ�سرت�تيجية �ل�رض�كة �ملجتمعية �لتي �أر�سى دعائمها 
�لفري����ق �لركن مع����ايل �ل�سيخ ر��سد بن عب����د�هلل �آل خليفة  وزير 
�لد�خلي����ة مبا ي�سهم يف �لت�سدي الآفة �ملخ����در�ت و�ل�سيطرة على 

خماطرها.
و�أ�سار رئي�س �جلمارك يف ت�رضي����ح له مبنا�سبة �ليوم �لعاملي 
ملكافحة �ملخدر�ت و�لذي يو�فق �ل�ساد�س و�لع�رضين من يونيو من 
كل عام، �إلى �أن �سباط �جلمارك، يبذلون �أق�سى �لطاقات للت�سدي 

لهذه �لظاهرة يف �إطار �حليلول����ة دون دخول �ملو�د �ملمنوعة �إلى 
�لب����الد، باالإ�سافة �إلى مو��سلة �جلهود ملد ج�سور �لتعاون مع كافة 
�جلهات ذ�ت �لعالقة، منوها يف �لوقت ذ�ته �إلى �لتعاون �جلمركي 
بني مملكة �لبحرين و�ململكة �لعربي����ة �ل�سعودية �ل�سقيقة ل�سبط 

�ملهربني و�ملخالفني عرب ج�رض �مللك فهد.
وفيم����ا يتعلق باجلان����ب �لتوعوي، �أ�سار رئي�����س �جلمارك �إلى 
�إ�����رض�ك �إد�رة مكافح����ة �ملخ����در�ت يف �ملعر�����س �ل�سنوي �لذي 
تقيم����ه �سئون �جلم����ارك مبنا�سبة يوم �جلم����ارك �لعاملي، بهدف 
رفع م�ستوى �لوع����ي و�مل�سئولية و�حل�س �الأمني لدى �أولياء �الأمور 
و�جلهات �ملعنية، موؤكد� على حر�س �جلمارك على تطوير �لكو�در 
�لب�رضي����ة وتوفري كاف����ة �لتقنيات �حلديثة به����دف �الرتقاء بالعمل 

�جلمركي ب�سكل عام.
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مدير عام الإدارة العامة لالأمن واملتابعة
يكرمي املوظفني املتميزين من من�شوبي الإدارة  

حت���ت رعاية  مدير ع���ام �الإد�رة 
�لعام���ة لالأم���ن و�ملتابع���ة �لعقيد 
�لركن علي بن حمم���د �آل خليفة، 
�أقي���م حف���ل تك���رمي لع���دد من 
من�سوبي  من  �ملتميزين  �ملوظفني 
�الإد�رة �لعام���ة لالأمن و�ملتابعة يف 

�سئون �جلمارك.
و�أك���د م��دير عام �الإد�رة �لعامة 
لالأم���ن و�ملتابعة �أن ه���ذ� �لتكرمي 
من�سوبي  من  �ملتميزين  للموظفني 
�الإد�رة �لعام���ة لالأمن و�ملتابعة يف 
�سئ���ون �جلم���ارك ما ه���و �إال تقدير 
جلهوده���م وعملهم �لدوؤوب و�لذي 
�ساهم يف حت�سن �الأد�ء وزيادة يف 
�إنتاجي���ة �لعمل �جلمرك���ي، متمنياً 
للجميع �ملزيد من �لتقدم و�لرفعة 
ملا في���ه من خ���ري وم�سلح���ة لهذ� 

�لوطن.
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 �شبط 1060 ق�شية خمدرات يف 2015 تورط فيها 1254 �شخ�ض.. العقيد بن حويل:

 �شئـون اجلمـارك �شــريـك اأ�شـا�شي 
فــي مكــافحــة املخــدرات

حاورته – النقيب وعد را�شد النجم:

�أكد مدير �إد�رة مكافحة �ملخدر�ت يف �الإد�رة �لعامة للمباحث و�الأدلة �جلنائية �لعقيد مبارك بن حويل �ملري �أن �سئون 
�جلمارك �رضيك �أ�سا�سي يف مكافحة �آفة �ملخدر�ت عرب �لت�سدي ملحاوالت تهريبها من خالل �ملنافذ �حلدودية وتزويد عنا�رض 

�جلمارك باملعارف و�ملهار�ت و�الأجهزة �لالزمة لك�سف �ملهربني.

و�أ�س����ار �لعقيد مبارك ب����ن حويل يف حو�ر 
مع����ه �إلى �أن مملك����ة �لبحرين جنحت يف ح�رض 
�آفة �ملخ����در�ت لناحية �لتهريب و�لتعاطي �سمن 
�أ�سي����ق �حل����دود، الفت����اً �إلى تع����اون �ململكة 
مع خمتلف دول �لع����امل للم�ساهمة يف مالحقة 

�ملهربني دولياً وتخلي�س �لعامل من �رضورهم.
اإدارة  طبقتها  التي  ال�شرتاتيجية  ماهي 
هذه  مكافحة  يف  املخدرات  مكافحة 

الآفة؟
م�ساأل����ة معرفة �ال�سرت�تيجي����ة �لتي طبقتها 
�إد�رة مكافحة �ملخدر�ت حي����ال تعد�د �لق�سايا 
مو�س����وع يف غاية �ل�سعوب����ة، فالبد يف بد�ية 
�الإجابة ه����ذ� �ل�سوؤ�ل حتديد م�سكلة �ملخدر�ت، 
فهي م�سكلة دولي����ة ولي�ست �أمرً� حملياً، وكما هو 
معل����وم للجميع فاأن هذه �الآف����ة بتز�يد م�ستمر 
على �ل�ساحة �لدولية، ونحن يف مملكة �لبحرين 
�سم����ن �ملنظومة �لدولي����ة ونتاأثر مب����ا يتاأثر به 
�لباقون، ولكن نح����ن نقي�س عملنا بال�سبطيات 
�لت����ي يتم �سبطها مع �لعل����م �أن هناك و�سائل 

تهريب حديثة جدً�.
و�أود �أن �أق����ول �إن زي����ادة �ل�سبطيات دليل 
و��سح على يقظة رجال مكافحة �ملخدر�ت وخفر 
�ل�سو�حل و�سئون �جلمارك، وهناك مقيا�س عملي 
نعت����ربه موؤ�رضً� ذو داللة �أكي����دة على �نخفا�س 
�نت�سار هذه �الآفة لدينا وهو مر�قبة �أ�سعار �ملو�د 
�ملخ����درة يف �ل�س����وق �ملحلي����ة للمملكة، حيث 
�أن �رتف����اع �سعر �ملو�د �ملخ����درة يعترب موؤ�رضً� 

على جناح خط����ة �لعمل، �أم����ا �نخفا�سه فيدل 
على �لعك�س، وحينه����ا نقوم على �لفور باإعادة 
ترتي����ب �جلهود وخطة �لعمل، وبحمد �هلل جند 
�أن مملك����ة �لبحرين توجد به����ا �ملو�د �ملخدرة 
باأ�سعار مرتفعة جدً� مقارنة بالدول �الأخرى، وهذ� 
ما يطمئنن����ا حول �سعوبة �لعث����ور على جرعات 

تعاطي �ملخدر�ت.
هذ� وحتر�����س �إد�رة مكافحة �ملخدر�ت على 
�إخ�س����اع من�سوبيها ل����دور�ت وور�س عمل ب�سكل 
دوري، وق����د جرى �بتع����اث �لعديد منهم �إلى 
دور�ت تدريبية يف �خل����ارج ملعرفة كافة �سبل 

مكافحة هذه �الآفة وك�سب وتبادل �خلرب�ت بني 
جميع �الأجهزة �الأمنية من ذ�ت �الخت�سا�س، كما 
�إننا ن�سع ��سرت�تيجيات �إد�رة مكافحة �ملخدر�ت 
وهي مكافح����ة طلب �ملو�د �ملخ����درة من خالل 
تكثي����ف �لفعاليات و�ملحا�����رض�ت �لتوعوية �لتي 
من �ساأنها تثقيف �لفئة �مل�ستهدفة يف �ملجتمع 
وهي �رضيحة �ملر�هقني �لذين يجري ��ستغاللهم 
م����ن قبل مروجي �ملو�د �ملخ����درة عرب �إغو�ئهم 
مب�ستلذ�ت �حلياة، ومبا يف�سي بهم �إلى �لوقوع 
يف بر�ثن هذه �الآف����ة، وجتري هذه �ملحا�رض�ت 

بالتن�سيق مع �سعبة �لوقاية و�لتوعية.
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كما تنه�س �سعبة �لبحث و�لتحري مب�سوؤولية 
كبرية تقع على عاتقها يف حماية �ملجتمع من 

�أ�رض�ر �ملخدر�ت و�حلد من عملية تد�ولها.
كما �أن وحد�ت �ملناف����ذ يف مطار �لبحرين 
�ل����دويل وج�����رض �مللك فهد ومين����اء خليفة بن 
�سلمان مزودة بالكو�در �ملوؤهلة و�الأجهزة �حلديثة 
�لتي ت�ساع����د على ك�سف عمليات تهريب �ملو�د 
�ملخ����درة وكافة �أنو�ع �جلرمي����ة للحد منها قدر 

�الإمكان، و�لت�سدي لو�سائل تهريبها.
الــتــي �شهدت  الــقــ�ــشــايــا  اأنــــواع  مــاهــي 
انخفا�شًا يف معدلتها، وماهي ن�شبتها؟
ي�سعني �لقول �إن �لق�سايا �لذي باتت ت�سكل 
�نخفا�ساً مقارنة ب�سائ����ر �لق�سايا �مل�سبوطة خالل 
�لثالث �الأعو�م �لفائتة ه����ي ق�سايا »�لتهريب«، 
حيث �أن معدلها تر�جع مقارنًة بالعام �ملن�رضم 
بن�سب����ة 7% تقريب����اً، وهذ� ي����دل على جناح 
جه����ود وتكاتف رج����ال �إد�رة مكافحة �ملخدر�ت 
مع �سباط �سئون �جلم����ارك وخفر �ل�سو�حل يف 
�حلد من تهريب �ملو�د �ملخدرة من خالل منافذ 
مملكة �لبحري����ن، و�جلدير بالذكر حر�س �سيدي 
معايل وزير �لد�خلية على تطوير �سئون �جلمارك 
من خالل تزويدها باأحدث �الأجهزة �الأمنية �لالزمة 
للك�س����ف عن طرق �إخفاء �مل����و�د �ملخدرة �سو�ء 
كانت خمباأة ع����رب �الأح�ساء �أو �لعف�س �أو �لطرود 

�لربيدية وغريها.

التي  املــخــدرات  ق�شايا  هي  ما 
�شبطت يف املطار والتي كان 

يبتلعون  فيها  املــهــربــون 
ــرة مــن  ـــ ـــ ــي ــب ــات ك ــي ـــ ـــ ــم ك
الكب�شــولت؟ وهــل هناك 
من  متيز  معينة  عالمات 

يبتلـع تلك الكب�شولت؟
بالطب���ع هن���اك ع���دة 
عالمات تربز على مهرب �ملو�د 
�أح�سائه،  بد�خ���ل  �ملخدرة 
�لعالم���ات  ه���ذه  وتك���ون 

ظاهرة عليه، وم��ن �أبرزها 
�لوج����ه  �سح���وب 

لعي�ني������ن  � و
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و�إ�سفر�ر �ل�سفتني و�ل�سع���ف �لعام، نتيجة عدم 
قدرة �ملهرب على تن���اول �لطعام و�ل�رض�ب طيلة 
24 �ساعة ب�سبب تعباأة �أح�سائه بتلك �لكب�سوالت، 
�إ�ساف���ة �إلى خط���و�ت �سريه غ���ري �ملنتظمة �لتي 
يكت�سفها مفت�س �جلمارك يف بد�ية �الأمر و�رتباكه 
وحتركاته غري �لطبيعية �لتي تثري �ل�سك و�لريبة.
�شبطيات  اإح�شائية  على  التعرف  لنا  هل 

املخدرات يف العام املا�شي 2015؟

يعت���رب �لع���ام 2015 ه���و �الأك���رب م���ن 
حيث ع���دد �سبطيات �ملخ���در�ت، حيث بلغت 
 )1060( جمموع���ه  م���ا  �مل�سبوط���ة  �لق�ساي���ا 
ق�سي���ة منها )608( تعاط���ي و)277( ترويج 
و)27( ق�سي���ة تهري���ب، �إ�ساف���ة �إل���ى)148( 
مناط���ق  ع���ن  �ل�ساحب.�أم���ا  ق�سي���ة جمهول���ة 
 �سب���ط للق�سايا فمنه���ا )335( د�خ���ل �لبالد،
و)640( ق�سية عرب �ملنفذ �لربي، و)85( ق�سية 

عرب �ملنفذ �جلوي.
�مل�سبوط���ني  �الأ�سخا����س  ع���دد  وع���ن 
وجن�سياته���م فقد بلغ���و�)1202( من �لذكور 
و)52(  من �الإناث، كما مت ت�سنيفهم جرمياً �إلى 
)734( متعاطي و)440( مروج و)28( مهرب 
وجميعهم م���ن �لذكور.�أما من �الإناث فقد بلغن 
)52(  ق�سية موزعة على)12( متعاطية و)37(

مروجة وثالث ق�سايا تهريب.
وعن �أعد�د �الأ�سخا�س �مل�سبوطني بح�سب 

�لفئة �لعمرية م����ن 18 و�إلى 40 عاما فقد بلغ 
عدد �ملو�طنني من �لذكور  )447( ومن �الإناث 
�سبعة، �إ�سافة �إلى)569( من �لذكور و )4( من 
�الإن����اث من دول جمل�س �لتع����اون، ومن �لدول 
�لعربية فقد بلغت)36( من �لذكور وثالثة من 
�الإناث، وم����ن �جلن�سيات �الأجنبي����ة فقد بلغت 
)150( م����ن �لذكور و)38( م����ن �الإناث. وعن 
�أعد�د �لوفي����ات نتيجة تعاطي جرعة ز�ئدة من 
�ملو�د �ملخدرة فقد بلغت جمموعها )23( وفاة 

جميعها من �لذكور.
متعاطني  وفــــاة  عـــن  نــ�ــشــمــع  ـــًا  ـــم دائ
زائدة، فما هو مفهوم  للمخدرات بجرعة 

اجلرعة الزائدة؟

هن���اك ع���دة مفاهي���م خاطئة ع���ن �جلرعة 
�لز�ئ���دة للمو�د �ملخ���درة �لتي ت�سب���ب �لوفاة، 
ويرتكز مفهومها �لعام عل���ى �أن يتناول �الإن�سان 

ماّدة خمّدرة �أكرب من �أن يحتملها قلبه ومبا يوؤدي 
�إلى وفاته، وه���ذ� هو �ملفهوم �لعلمي و�ل�سحيح 

تقريباً.
لك���ن يف ع���امل �الإدم���ان جن���د �أن هناك 
ع���دة مفاهيم يجب علين���ا تو�سيحه���ا، فهناك 
م���ن يتعاطى كمّية معينة مت�ساوي���ة يومّياً ملّدة 
طويلة ج���دً� ويتناول ذ�ت �لكمّية يف تلك �ملدة 
ورغم ذل���ك يتوّفى، فما �ل�ّسبب؟ من �ملمكن �أن 
يكون قد �أ�سي���ب مبر�س ع�سوي قبل �أيام وجيزة 
وه���و ما ز�ل ال يدرك ذل���ك �أو مل ي�سعر به ولكن 
قدرت���ه على �لتحّمل باتت �أق���ل فعندما تعاطى 
ذ�ت �لكمّي���ة ت���ويف، فل���و �أ�سفنا �إل���ى �ل�سوؤ�ل 
�ل�ساب���ق عب���ارة: �أّنه مل يكن ق���د �أ�سيب مبر�س 
ع�س���وي وتناول نف�س �لكمّي���ة لكّنه تويف.. فما 
�ل�ّسبب؟ فمن �ملمك���ن �أّنه غرّي منط �لتعاطي من 
�ال�ستن�س���اق �إل���ى �حلقن باالإبر، وهن���ا بالتاأكيد 
ي�سبح �الأم���ر �أخطر وي�سبح تاأث���ري �جلرعة على 
�جل�سد �أكرب ومل يعد قادر على �لتحمل فتحدث 
»�لوفاة«. ول���و �أ�سفنا �إلى �ل�سوؤ�ل �ل�ّسابق عبارة: 
�أّنه مل يق���م بتغيري منط �لتعاط���ي و�أخذ ذ�ت 
�لكمّية ومل ي�سب مبر�س ع�سوي، لكّنه تويف، فما 
�ل�ّسبب؟ �أّنه دوماً يتم خلط �ملو�د �ملخّدرة مبو�د 
�سبيهة لزيادة �لكّمّية وهي عادة من ج�سع جتار 
�ملو�د �ملخدرة، وعملية �خللط هذه تتم باليد �أو 
با�ستخ���د�م ملعقة �أو ما �ساب���ه فال يكون �خلليط 
متجان�س وتختل���ف ن�سبة �لّنقاوة من جهة الأخرى 
يف ذ�ت �خللي���ط، �أي من �ملمكن �أنه قد �أ�سرتى 
جرعة من مرّوج ميلك خليط وتكون ن�سبة نقاوته 
ثالث���ني باملائة مثاًل فيحتمله���ا قلبه ويف �ليوم 
�لّتايل ��سرتي من م���روج �آخر مل تتعر�س مو�ده 
للخلط جيدً� فتك���ون ن�سبة نقاوته عالية جدً� فال 

يحتملها �جل�سد وتكون �لنتيجة �لوفاة.
وباخت�سار  �إّن �أي جرع����ة قد تكون �جلرعة 

�لقاتلة وقد تكون �الأخرية.
�شبط  بعد  تتخذ  التي  الإجـــراءات  ماهي 
املــهــربــني واعـــرتافـــهـــم بــارتــبــاطــهــم 

ب�رشكاء لهم يف اخلارج؟
ال ميك����ن �لت�س����دي الأي م�سكل����ة كم�سكلة 
�ملخدر�ت يف �أي م����ن بلد�ن �لعامل �إال بت�سافر 
�لعديد من �لدول ملو�جهة خطر هذه �الآفة، و�إن 
مت ب�سكل منفرد �سيق�سي متاماً على قوة وعزمية 
�ملكافح يف مو�جهة كي����ان ع�سابات �ملخدر�ت 

غالء املواد املخدرة يف 
البحرين دليل ندرتها 

ودليل على جناح 
ا�سرتاتيجية مكافحتها
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�لهائل يف �حلج����م وما يتفننون به من عمليات 
�لتهري����ب مدعوم����ني من قبل ع�ساب����ات دولية 

و�سبكات ال يعيقها �ملال �أو �أية عو�ئق.
لذ� تعتمد �أجهزة مكافحة �آفة �ملخدر�ت يف 
جميع �لدول �لعربي���ة و�الأجنبية على �لتن�سيق 
و�لتع���اون �ملتب���ادل فيها بينه���ا لر�سد جميع 
حتركات �مل�سبوهني يف حق���ل �ملخدر�ت، وقد 
برهن ذلك �لتعاون م���ن خالل �سبط عدة ق�سايا 
متمي���زة متت عرب عملي���ات »�لت�سليم �ملر�قب«، 
عالوة عل���ى �أف�سل �ل�سبل �لت���ي ينظمها �ملكتب 
�لعربي ل�سئون �ملخ���در�ت و�الأمانة �لعامة لدول 
جمل�س �لتعاون �خلليجي للت�سدي �لدويل لهذه 
�الآفة، وكم���ا يتم �لتو��سل دولي���اً عرب �النرتبول 
مبكت���ب �الأم���م �ملتح���دة �ملعن���ي باملخدر�ت 
و�جلرمي���ة يف حال �ع���رت�ف �أي متهم على ممول 
�أو م���روج يقي���م بدولة �أخرى. وميك���ن �لتاأكيد 
�أن �إد�رة مكافحة �ملخ���در�ت ال تتو�نى �أبدً� عن 
بذل كل �جله���ود الإر�ساء مبادئ و�أ�س�س �لتعاون 
�لدويل مع �ل���دول �ل�سقيق���ة و�ل�سديقة حولها 
ملكافح���ة هذه �مل�سكلة ع���رب �الجتماعات �لدورية 
و�ملوؤمتر�ت �خلارجية وتب���ادل �ملعلومات ب�ستى 

�لطرق �اللكرتونية �حلديثة.
�شبط  عند  الإدارة  يف  دوركــم  يقف  هل 
اأي�شًا  اأم تهتمون  اأو املتهمني،  املجرمني 

بعالج املدمنني؟
بالطبع ال يقف دورن���ا عند �سبط �ملجرمني 
فقط، ولكن ل ي�سعني تقدمي �لعون لأي متورط 
�إال �أن �أب���دى ل���الإد�رة رغبته بالع���الج من مر�س 
�الإدمان لكون �إر�دته هي �ملبد�أ �الأ�سا�سي لبد�ية 
�ل�سفاء، وقد �سهدت �إد�رة مكافحة �ملخدر�ت عدة 
حاالت وقدمت �لعون لكل من تقدم تطوعاً بطلب 
م�ساعدة عالجه من مر����س �إدمان �ملو�د �ملخدرة 

وذل���ك ع���ن طري���ق وز�رة �ل�سح���ة وبالتحديد 
م�ست�سفى �لطب �لنف�سي )وح���دة �ملوؤيد لعالج 
�الإدم���ان(، حيث من���ذ ن�ساأة ه���ذه �لوحدة مت 
�لتن�سي���ق معها على عالج م���ن وقع يف بر�ثن 
ه���ذه �الآف���ة، وهناك ع���دة ح���االت تعافت من 
�إدمانها بف�سل �هلل �سبحانه وتعالى وف�سل �الأطباء 
�لذين يكدح���ون بكل جهد لعالجهم وعودتهم 
طبيعيني خلدم���ة جمتمعهم كاأي مو�طن يعمل 

على �زدهار بلده.
فم���ا على من لدي���ه �لرغبة بالع���الج �إال �أن 
ياأت���ي �إلينا يف �إد�رة مكافحة �ملخدر�ت، وبدورنا 
�سنعم���ل على �تخاذ كافة �الإج���ر�ء�ت �لالزمة مع 
�مل�ست�سفي���ات �خلا�س���ة لع���الج �الإدم���ان �سو�ء 
كانت يف �لبالد �أو باململك���ة �لعربية �ل�سعودية 
مب�ست�سف���ى �الأمل لعالج �الإدم���ان، و�سوف يتم 
نقل���ه عن طريق رجال هذه �الإد�رة لت�سهيل عملية 

عالجه من هذه �الآفة.
يف ظل هذه احلقائق عن جتارة املخدرات 
املنابع،  جتفيف  اأهمية  عن  احلديث  يتم 

فكيف يحدث ذلك الآن؟
�أن جتفيف منابع �ملخ���در�ت هو من �أ�س�س 
نهج �إد�رة مكافحة �ملخ���در�ت، وبالطبع ال تتم 
تلك �لعمليات �إال بالتعاون �الأمني مع عدة �أجهزة 
من ذ�ت �الخت�سا�س �ملت�سابه وهي �الإد�رة �لعامة 
ملكافحة �لف�ساد �القت�سادي و�الإلكرتوين ملا تعمل 
عليه هذه �الإد�رة من �حلد باالإجتار بالب�رض وغ�سيل 

�الأمو�ل.
و�جلدي���ر بالذك���ر �أن جتار �مل���و�د �ملخدرة 
ميتهن���ون �لكثري من �الأمور غ���ري �مل�رضوعة، وقد 
علمنا م���ع �إد�رة مكافحة �لف�ساد �القت�سادي على 
�سب���ط �لعديد من ق�سايا �ملخ���در�ت �لتي ر�فقها 
�سب���ط �أ�سلحة نارية وج���رم غ�سل �الأم���و�ل ممولة 

ب�سكل رئي�سي من جتارة �ملو�د �ملخدرة.
ماذا عن التعاون القائم بني اإدارة مكافحة 
املخدرات و�شئون اجلمارك يف جمال �شبط 
مهربي املخدرات عرب املنافذ احلدودية؟

ال يخفى على �أح���د �أن �سئون �جلمارك هي 
و�جه���ة �لبالد يف ��ستقبال كل م���ا يرد �إليها من 
�خل���ارج، ومن ه���ذ� �ملنطلق فق���د وجه �سيدي 
مع���ايل وزير �لد�خلي���ة بعقد �جتماع���ات دورية 
لبح���ث �أف�س���ل �ل�سب���ل ملكافحة تهري���ب �ملو�د 
�ملخدرة، و�آخر ما مت ��ستحد�ثه يف جمال مكافحة 
�ملخدر�ت و�جلهود �لت���ي نبذلها لدرء هذه �الآفة 
هو ع���زم وز�رة �لد�خلية ممثل���ة يف �إد�رة مكافحة 
�ملخ���در�ت وبالتعاون مع �سئ���ون �جلمارك على 
تركي���ب وت�سغيل �أح���دث ما تو�س���ل �إليه �لعلم 
�حلديث يف جم���ال �لك�سف ع���ن �ملخدر�ت عرب 
)جهاز �الأ�سعة للك�سف عن �ملخدر�ت د�خل ج�سم 
�الإن�س���ان(، وبالفعل فقد ب���د�أ �لعمل على ذلك 
�جله���از حالياً يف نقاط �لتفتي����ش �جلمركي مبطار 
�لبحرين �ل���دويل ب�سكل حم���دود كاأف�سل بيئة 

لتجربة هذه �لنوعية من �لتكنولوجيا �حلديثة.
كم���ا مت �لرتكي���ز يف �الآون���ة �الأخ���رية على 
مر�قب���ة �رضف �الأدوية من قب���ل �ل�سيادلة و�رضكات 
�الأدوية يف مملك���ة �لبحرين ملكافحة �ال�ستخد�م 
غري �مل����رضوع لتل���ك �لعقاقري و�الأدوي���ة �لطبية 
�لعالجية، فيما تعمل �أجهزة �ملكافحة كذلك على 
مر�قبة ��ستري�د وت�سدير �ل�سالئف �لكيميائية و�لتي 
ت�ستخ���دم يف بع�س �الأحيان ب�سكل غري قانوين 
وت���درج �سم���ن �سناع���ات و��ست���زر�ع �ملخدر�ت 
كاملو�د �لكيميائية �لتي ت�ستوردها �رضكات �الأدوية 
و�ل�سناعات �الأخرى كاالأ�سباغ و�لغر�ء ومو�د �لبناء، 
وبالطب���ع ال يتم ح����رض وتطبيق كل م���ا ذكر �إال 
بالتعاون و�لتن�سيق �مل�سبق مع �سئون �جلمارك.

اأعداد الأ�شخا�ض امل�شبوطني وجن�شياتهم
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708 �شبطيات يف املوانئ البحرية عام 2015 .. ال�شوملي :

عدد كبري من ال�شحنات تدخل البحرين عن طريق 
املوانئ البحرية واملناطق ال�شناعية

تعم���ل جمارك �ملنفذ �لبحري على م���د�ر �ل�ساعة ويبذل منت�سبوهاجهودً� كبرية من �أج���ل حماية �أمن �لوطن و�ملو�طن 
و�سب���ط وردع كل من ت�سول له نف�سه �الإ����رض�ر باململكة من خالل حماوالت تهريب �ملو�د �ملمنوعة و�ملقيدة �لتي قد ت�ساهم 
يف �لإ����ر�ر باأمن ومكت�سبات �لفرد و�ملجتمع على كافة �لأ�سع���دة، هذ� بالإ�سافة  �إلى �جلهود �لتي يبذلها �سباط �جلمارك 

يف ت�سهيل �نهاء �جر�ء�ت دخول �مل�سافرين.
وللحديث عن جهود رجال �جلمارك كان الإد�رة �الإعالم �الأمني هذ� �للقاء مع �ل�سيد خليفة عبد�هلل �ل�سوملي مدير �إد�رة 

جمارك �ملنافذ �لبحرية مبيناء خليفة بن �سلمان.



ـــال  ـــن جـــهـــود رج ــا ع ــن ــدث ـــل حت ه
اجلمارك يف �شبط املهربني واملواد 

املمنوعة؟
بد�ية، �إن �ملهام �مللقاة على عاتق �سباط 
�جلمارك عديدة، حيث يقومون بجهود كبرية 
وحثيث����ة ل�سبط �مل����و�د �ملخ����درة و�ملمنوعة 

و�ملقي����دة، ويت�سح ذلك جلي����اً من خالل 
فح�����س �لكم �لكبري م����ن �ل�سحنات �لتي 

ت����رد �إلى مملكة �لبحري����ن عرب جميع 
�ملو�ن����ئ �لتجارية و�ملناف����ذ �لبحرية 
باملناط����ق �ل�سناعي����ة، وبن����اء على 

�لد�خلية  وزي����ر  معايل  توجيهات 
و�سع����ادة رئي�س �جلمارك فاأنه 

مت  توفري �لبيئة �ل�سليمة 
تطبي����ق  خ����الل  م����ن 
�سيا�سات �إد�رية حديثة 

�أدت �إلى رفع كف����اءة �الأد�ء من خالل �إح�سا�س 
�سب����اط �جلمارك مبدى حجم �مل�سوؤولية �ملنوطة 
به����م وحر�سهم عل����ى �أمن بلده����م ومقدر�ته 
و�إخال�سهم �ملتناه����ي يف عملهم وجميع هذه 
�جلهود �نعك�ست باالإيج����اب، حيث بلغ عدد 
�ل�سب��طي����ات �ملخالفة للقان����ون 602 �سبطية، 
�إ�سافة �إلى 106 �سبطيات ��ستري�د مو�د مقلدة، 
ومبجم����وع كلي هو 708 �سبطي����ات خالل عام 

.2015

املمنوعة  املــــواد  اأنـــــواع  ــي  ه ــا  م
ــي يتم  ــت ال ــة  ــجــاري ــت ال ــائــع  ــبــ�ــش وال

�شبطها؟
��ستن����ادً� �إل����ى قانون �جلم����ارك �ملوحد، 
وقانون �لعالم����ات �لتجارية يف مملكة �لبحرين، 

�ملناف����ذ  جم����ارك  �إد�رة  م����ن  و�إدر�كاً 
�لبح���ري����ة باأهمي������ة �ل�س��ر�ك����ة 

�ملجتمعية يف حفظ �ملجتمع 
�ملمنوعة،  �ملو�د  من دخول 
فقد حددت �لقو�نني قائمة 
باملو�د �ملمنوعة كاملخدر�ت 

باأنو�عها، و�الأ�سلحة، و�للوؤلوؤ �لزر�عي، و�لطائر�ت 
�لال�سلكية، و�ملو�د �ملخلة باالآد�ب.

وعل����ى كل حال ميكن �الط����الع على قائمة 
�ملو�د �ملمنوعة م����ن �لدخول للمملكة من خالل 
زيارة �ملوقع �الإلك����رتوين ل�سئون �جلمارك، �أما 
بالن�سب����ة ل�سبط �مل����و�د �ملقلدة فان 
�الإد�رة عل����ى تع����اون و�ت�سال 
م�ستمر مع �أ�سحاب �لعالمات 
خ����الل  م����ن  �لتجاري����ة 
وكالئه����م �لقانونيني يف 
مملك����ة �لبحرين بهدف 
�الج����ر�ء�ت  ��ستكم����ال 

متابعة حثيثة من 
قبل كافة امل�سوؤولني 

لتمكني �ضباط 
اجلمارك من النهو�ض 

مب�سوؤولياتهم
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�لقانوني����ة وتق����دمي �ال�ست�س����ار�ت �لفنية حول 
�ل�سل����ع �ل����و�ردة و�لتي حتمل عالم����ات جتارية 

عاملية ي�ستبه بكونها مقلدة.
ــب رجــال  ــدري كــيــف يــتــم تــاأهــيــل وت
املخـــالفات  هـــذه  ل�شبط  اجلمارك 
خا�شـــة واأنها تتطــلب يقظة وح�ض 

اأمني عايل و�رشعة بديهة؟ 
د�أب����ت �الإد�رة �لعليا وعل����ى ر�أ�سها معايل 
وزير �لد�خلي����ة و�سعادة رئي�����س �جلمارك على 
توفري فر�����س �لتدريب ملنت�سبي �سئون �جلمارك 

�إميان����اً منه����م يف �ال�ستثمار بامل����و�رد �لب�رضية 
لكونها �لرثوة �حلقيقة ل�سون و�حلفاظ على �أمن 
ومقدر�ت �ململكة وتوفري كافة �حتياجات عمليات 

�لتدريب.
لذ� مت تاأ�سي�س معه����د �لتدريب �جلمركي 
ر �لدور�ت �ملتخ�س�س����ة ل�سباط �جلمارك  �لذي وفَّ
�سو�ء د�خل �ململكة �أو يف �خلارج، و�لتي �ساهمت 
بالرتقاء بقدر�ت و�إمكانيات �سباط �جلمارك وكان 
لها �أبلغ �الأثر يف تعزيز عمليات �سبط �ملمنوعات 
�الأ�ساليب  و�ملقيد�ت، كالدور�ت �ملتخ�س�سة يف 

�حلديث����ة يف مكافحة �لتهري����ب، وطرق �لك�سف 
ع����ن �لتزيي����ف و�لتزوير، و�أ�سالي����ب �لك�سف عن 
�ملخ����در�ت و�ملتفجر�ت وغريها �لكث����ري، �إ�سافة 
�إلى عمليات �ملتابع����ة من قبل كافة �مل�سوؤولني 
يف �سئون �جلم����ارك للتاأكد من �سحة �الإجر�ء�ت 
�ملطبق����ة و�لعمل عل����ى معاجل����ة �لعو�ئق �إن 
وجدت �أواًل باأول ل�سم����ان خلق بيئة عمل متّكن 
�سباط �جلمارك من �لقيام بالو�جب و�مل�سوؤوليات 

�ملنوطة بهم على �لوجه �الأكمل.

القانون حدد قائمة 
باملواد املمنوعة 

ومن بينها املخدرات 
والأ�سلحة واللوؤلوؤ 

الزراعي والطائرات 
الال�سلكية واملواد 

املخلة بالآداب وغريها
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كيــف ت�شتطيــع �شـــئــون اجلمــارك 
تطويــر اأدائهــا ملهــامهــا يف ظــل 
الأعـــــداد املتـــــزايــدة للم�شـافريــن 

والب�شائع؟
�سعت �سئون �جلمارك من خالل �إد�رة جمارك 
�ملنافذ �لبحرية �إلى توفري �أجهزة م�ساندة جلهود 
�سباط �جلم����ارك يف عمليات تفتي�ش �مل�سافرين 
�لذين يح�رضون �إلى �ململكة من خمتلف �ملنافذ 
�لبحري����ة، �سو�ء من خ����الل �ملو�ن����ئ �لتجارية 
وخ�سو�ساً خالل �ملو�س����م �ل�سياحي، حيث ي�سل 
م����ا ال يقل عن �ألفي م�سافر عل����ى منت �ل�سفينة 
�ل�سياحية �لو�ح����دة، و�أحياناً يرتفع �لعدد �إلى 
�ست����ة �آالف و�أكرث، هذ� �إ�ساف����ة �إلى �ل�سفن �لتي 
تر�سو يف �ملناطق �ل�سناعية، حيث قامت �الإد�رة 
�لعلي����ا ب�سئون �جلمارك بتوف����ري �أجهزة �لك�سف 
�حلديثة لفح�س متعلق����ات �مل�سافرين وكذلك 
مت توف����ري �أجهزة �لفح�����س لالأ�سخا�س مما �أ�سهم 
يف ت�سهيل وتي�سري �ن�سي����اب حركة �مل�سافرين 

من جهة و�أبرز �سورة ح�سارية عن �ململكة وعك�س 
�رتي����اح �مل�سافرين على حد �سو�ء عند �لقدوم 

�أو �ملغادرة للمملكة.

ما هي التقنيات والأجهزة التي يجري 
ا�شتخدامها يف تفتي�ض امل�شافرين 

والأمتعة ؟
لفح�س  �ال�سعة  �أجه����زة  ��ستخ����د�م  يجري 
�حلقائ����ب و�الأمتع����ة �ل�سخ�سي����ة، وكذلك يتم 
فح�س �مل�سافرين من خالل جهاز فح�س �الأفر�د، 
�أما بالن�سب����ة لالأجهزة �مل�ستخدم����ة يف عمليات 
�لتفتي�س �لدقيق لالأمتع����ة فهناك �لعديد من 
�الأجه����زة كجهاز فح�س �ملو�د �لكيماوية و�ل�سائلة 
وجهاز �ملا�سح �ل�سوئي للحاويات وجهاز �لك�سف 
عن �ملعادن، وجه����از فح�س �ملخدر�ت، �إ�سافة 
�إلى جهاز مل�سح  �الأماكن �ل�سيقة، وجهاز فح�س 

�لب�سائع و�لطرود.

الإرتقاء بقدرات 
و�إمكانيات �ضباط 
اجلمارك اأ�سهم يف 

تعزيز عمليات �سبط 
املمنوعات واملقيدات

الإدارة العليا للجمارك 
داأبت على توفري فر�ض 

التدريب ملنت�سبي 
�سئون اجلمارك



تقلل فر�ض املخاطر 

درا�شة اجلدوى حتدد اأهمية 
امل�شـروع وقدرته على حتقيق الأرباح

اإلقتصــــــــــاد
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تعتمد �مل�ساري���ع �لريادية �حلديثة على �لفكرة �جليدة �لتي ت�ساه���م يف تقدمي �أف�سل �ملنتجات و�خلدمات 
�ملنا�سب���ة لالأ�سو�ق و�لزبائ���ن ب�سكل يحاكي متطلبات �ل�سوق وي�ساهم يف حل �مل�س���اكل �لعالقة �لتي يعاين منها 

�لزبائن، و�لتي بدورها تعد من �لعالمات �لقّيمة ال�ستمر�رية �ل�رضكات يف �ملناف�سة. 

ونق����اًل عن جري����دة �الأنب����اء �لكويتية، فاإن 
در��سة �جلدوى �الإقت�سادية تعترب من �لعالمات 
�ملهم����ة يف حتديد م����ا �إذ� كان للم�رضوع قيمة 
م�سافة للزبائ����ن �أم ال، و�أي�سا مدى وجود فر�سة 
مالية جيدة لال�ستثم����ار وحتقيق �لنتائج �ملالية 
و�الأرباح �ملرج����وة، وتعتمد درجة �لنجاح على 
تقييم در��س����ة �جلدوى �القت�سادي����ة للح�سول 
عل����ى �لبيان����ات و�ملعلومات �ملنا�سب����ة، و�لتي 
من �ساأنها كذلك �أن تدع����م عملية �تخاذ �لقر�ر 

وتقليل فر�����س �ملخاطر وبالت����ايل �سياع م�سادر 
�الإنتاج، ومن تل����ك �ملعلومات �الأ�سا�سية در��سة 
�ل�سوق وحتليالته، و�لت����ي تعتمد ب�سكل كبري 

على �لبيانات �لت�سويقية �ملجمعة. 
و�ست�ستعر�����س �رضك����ة �ك�س����رب لالإ�ست�سار�ت 
�الإد�رية EXCPR �أهم �لبيانات �لالزمة لتغذية 
در��سة �جلدوى �القت�سادي����ة للم�ساريع، وذلك 
من خ����الل بو�بة �جلان����ب �لت�سويقي، حيث �إن 

دقة �لق����ر�ر�ت �لتي تتخذه����ا �الإد�رة �لتنفيذية 
يف �مل�����رضوع تعتمد ب�س����كل كبري على نوعية 

�لبيانات �لت�سويقية �ملقدمة.
فمهما كان حجم �مل�رضوع �سغريً�، �أي بر�أ�س 
�ملال �أقل من 50 �أل����ف دينار، �أو كبريً�، و�لذي 
يكون ر�أ�س �ملال فيه �أكرث من مليون دينار، فاإن 
كال م����ن �لبيانات �لتالي����ة �ست�ساهم يف حتقيق 

قيمة م�سافة للم�رضوع وبالتايل جناحه : 
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حاجات الزبائن 

كما هو مو�سح �سابق����اً فاإن �أحد �أهم عو�مل 
جن����اح �أي م�����رضوع جت����اري هو وج����ود فكرة 
ريادية غ����ري م�سبوقة يف �ل�سوق ذ�ته، وتعتمد 
فل�سفة �لنج����اح يف فكرة قي����ام �مل�رضوع على 
�حلاج����ات و�لرغبات �لرئي�سية للزبائن يف �ل�سوق 

�مل�ستهدف. 
فبعد حتدي����د نوعية �ل�رضيحة �مل�ستهدفة 
م����ن �لزبائن يف �ل�سوق )�لنوع، �لعمر، �ملوقع 
�جلغ����ر�يف، وغريه����ا(، يتوجب عل����ى �الإد�رة 
�لتنفيذي����ة للم�رضوع �لبحث ع����ن �أهم �حلاجات 
�لرئي�سية غري �مل�سبعة يف �ل�سوق ذ�ته، و�لتي 
�ستق����وم عنا�����رض وخو������س �ملنت����ج �أو �خلدمة 

�ملقدمة من تغطيته.
كما ميك����ن بناء فكر �مل�����رضوع على �أ�سا�س 
�مل�س����اكل و�ل�سعوب����ات �لتي تو�ج����ه �لزبائن، 
وتقدمي �حلل����ول �ملنا�سب����ة و�ملتمثلة باملنتج 

�ملقدم. 
حجم ال�شوق 

وبعد حتدي����د نوعية �ل�رضيحة �مل�ستهدفة 
م����ن �ل�س����وق، ي�ستوجب �لعم����ل على حتديد 
وقيا�س حج����م �ل�سوق �لكلي، وذل����ك للوقوف 
عل����ى مدى وج����ود فر�س����ة لنج����اح �مل�رضوع، 
وميكن قيا�����س حجم �ل�سوق م����ن خالل معرفة 
كمية �ملبيع����ات �ل�سنوية، �أو �أعد�د �لزبائن من 

م�ستخدمي تلك �خلدمات �أو �ملنتجات.
وتاأت����ي بع����د ذلك مرحل����ة تقدي����ر �لنمو 
�ل�سن����وي لل�سوق يف �مل�ستقب����ل، و�لتي ميكن 

قيا�سها بالن�سبة �ملئوية. 
وت�س����كل عنا�����رض حتدي����د حج����م �ل�سوق 
�مل�سته����دف ومن����وه �ل�سنوي����ن �أهمي����ة كبرية، 
كونها �إحدى �ل����دالالت �لرئي�سية �الأولية لنجاح 
وقيام �مل�رضوع ب�س����كل جيد، فكلما كان حجم 
�ل�سوق �مل�ستهدف كب����ريً�، قلت ن�سبة �ملناف�سة 
في����ه وبالت����ايل ز�د حجم �ملبيع����ات وحتقيق 
�الأرباح، كم����ا �أنه كلما كان من����و �ل�سوق كبريً�، 
دل ذل����ك على زي����ادة حجم �ل�س����وق، وعدم 
ت�سبعه، وبالتايل �حلاجة �مل�ستمرة لتقدمي تلك 

�ملنتجات على �ملدى �لطويل. 
وال يعن����ي ذل����ك ترك �أي �س����وق حمدود 

�حلج����م �أو �لنم����و، �إذ �إن �لتخ�س�س يف تقدمي 
جزئية حم����ددة يف �ل�سوق �لكب����ري، تعد من 
�ال�سرت�تيجي����ات �ملهم����ة �لت����ي تعتم����د عليها 
�ل�رضكات �لعاملية �لكربى �ليوم يف �إد�رة �عمالها 

ومناف�ستها يف �الأ�سو�ق. 
امليزة التناف�شية 

ويعترب �لعام����ل �لب�رضي �أهم عالمات جناح 
�لعمل �ملوؤ�س�سي، مبا يحمله من قدر�ت ورغبات 
د�خلية ت�سهم يف تطوير �الإنتاج ب�سكل جيد.

وتعت����رب �ملي����زة �لتناف�سية م����ن �لعالمات 
و�خلو������س �لتي البد من �ال�ستثم����ار بها ب�سكل 
جي����د، �إذ �نه ميكن �عتباره����ا �ملولد �لرئي�سي 
لقيام �مل�رضوع �لناج����ح، وتقليل خماطر دخول 

مناف�سني �لى �ل�سوق ذ�ته. 
وميك����ن �أن تك����ون �ملي����زة �لتناف�سية من 
�ل�سف����ات و�ملهار�ت �لتي يتحل����ى بها وتتو�جد 
يف �سخ�سية فري����ق �لعمل �ملوؤ�س�س، كما ميكن 
�أن تك����ون بع�س �لظروف �لتي وجدت ليمتاز به 

�مل�رضوع عن غريه من �ملناف�سني. 
القوة اخلما�شية 

وتاأت����ي �ملرحلة �لر�بعة م����ن خالل تقدمي 
وحتقيق نظري����ة five forces و�لتي تعتمد 
على فكرة �لقوى �لرئي�سي����ة �خلما�سية �لتي من 

�ساأنها �لتاأثري على جناح و�سري عمل �مل�رضوع. 
للم�رضوع من  �لبديل����ة  وتعترب �ملنتج����ات 
�لقوى �لت����ي ق����د تعار�س حج����م �لطلب على 
منتجات �مل�رضوع، و�لتي البد �أن يتم �لتعامل 
معها ب�سكل �حرت�يف نحو تقليل فر�س حدوثها 

وكيفية �لتعامل معها عند قيامها. 
كما �أن دخول مناف�سني جدد بعد حتقيق 
�لنج����اح هو �أم����ر يف غاي����ة �خلط����ورة بالن�سبة 
لالأعم����ال، �إذ ي�ستوجب عل����ى �الإد�رة �لتنفيذية 
ر�سم كاف����ة ��سرت�تيجيات �لتعامل مع مثل تلك 

�حلاالت. 
كما يتوجب على �إد�رة �مل�رضوع من �لبحث 
على �أكرب قدر ممك����ن من م�سادر �الإنتاج �لالزمة 

لقيام �ملنتج. 
�إذ �أنه كلما �سح �ل�سوق عن عدد �ملوردين 
ومو�د �لت�سنيع، �أثر ذلك �سلباً على �مل�رضوع. 

كما �أنه كلم����ا تاأثرت �لقدرة �ل�رض�ئية للزبائن 
القتناء �ملنت����ج، �أثر ذلك عل����ى عملية جناح 

�لعمل �لتجاري. 
كما �أن من����و �ملناف�س����ني �ملتو�جدين يف 
�ل�س����وق �حلايل، �أث����ر على �مل�����رضوع وجناحه 
ب�سكل كبري، و�ل����ذي ي�ستوجب تتبع حتركات 
�ملناف�س����ني ومعرفة �أه����م ��سرت�تيجيات �لعمل 

لديهم ب�سكل م�ستمر. 
marketing mix نظرية

وتعتمد نظرية marketing mix على 
4 عنا�رض ت�سويقية رئي�سية تبد�أ جميعها بحرف 
 .P’s 4 باللغة �الإجنليزية، كما يطلق عليها P
فالعن�����رض �الأول يتكون م����ن �سعر �ملنتج 
price، و�لذي يت�سمن �أ�س�س �ختيار وحتديد 
�سعر �ملنتج و�لذي عادة ما تكون �إما عن طريق 
تكلفة ت�سنيع �ملنتج و�إخر�جه م�سافا �إليه هام�س 
�لربحي����ة، و�إم����ا �أن يتم ذلك م����ن خالل قيا�س 
�لقيم����ة �مل�سافة �لتي يحققه����ا �ملنتج بالن�سبة 
للزبائن، كما ميك����ن �أن تكون من خالل معرفة 

�سعر �ملنتج �ملناف�س يف �ل�سوق. 
�أم����ا �لعن�����رض �لثاين م����ن عنا�����رض نظرية 
marketing mix فيتن����اول حم����ور خطوط 
�الإنتاج �و �ملنتج product، و�لذي يت�سمن 
خط����وط �لإنت����اج �لرئي�سية �لتي يق����وم عليها 
�مل�����رضوع، و�ل�سفات �لفنية ل����دى �ملنتج ذ�ته 

وطريقة ت�سنيعه �و ��ستري�ده. 
�أم����ا �لعن�رض �لثال����ث فهو وج����ود �لعرو�س 
�لرتويجي����ة و�لت�سويقية promotion و�لتي 
�سيت����م ��ستخد�مه����ا يف حتقي����ق عملية بيع 

�ملنتج �أو �خلدمة يف �ل�سوق �مل�ستهدف. 
وتعتم����د فل�سف����ة �لرتوي����ج �مل�ستخدم����ة 
يف �إد�رة �مل�����رضوع عل����ى ��سرت�تيجي����ة �لعمل 
�مل�ستهدفة لدى �إد�رة �لعمل يف �لنمو وحتقيق 

�الأرباح. 
وياأتي بعد ذلك �آخر عنا�رض �لنظرية و�لذي 
يتن����اول موقع �مل�رضوع place، و�لذي �سيتم 
�ختي����اره على �أ�سا�س �أماك����ن وجود �لزبائن يف 

�ل�سوق ب�سكل مبا�رض.



الدراسات والبحوث
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مبحاربة التهريب واإ�شاعة الأمن والإ�شتقرار

جهود ال�شـرطة ت�شهم يف اإزدهار الإقت�شاد
اإعداد - الدكتور اأحمد وفا:

ع�شو هيئة التدري�س بالأكادميية امللكية لل�شرطة  

بات���ت �ل�رضطة تلعب دورً� �قت�سادياً مهم���ا يف �لع�رض �حلديث، �سو�ء فيما يتعلق 
باملحافظة على حالة �الأم���ن و��ستتبابه، و�إ�ساعة جو من �لهدوء �لالزم ملمار�سة �الأفر�د 
لالأن�سط���ة �القت�سادية يف حرية دون خوف �أو تهدي���د، �أو عن طريق ت�سديها ملنع 
ومكافحة �جلر�ئم ذ�ت �لطاب���ع �القت�سادي و�لتي منها جرمية �لتهريب �جلمركي، �إذ 

�ال�ستقر�ر �القت�سادي يف �لدولة يوؤدي �إلى ��ستقر�رها �جتماعياً و�سيا�سياً. 

وتعد جرمية �لتهري���ب �جلمركي ودور �ل�رضطة 
يف مكافحتها م���ن �أهم �ملو�سوع���ات �لتي تفر�س 
نف�سها عل���ى جمريات �الأح���د�ث، ال�سيما يف هذه 
�الآونة �لتي تركزت فيها �هتمامات �لكثري من �لدول 
على �إ�س���الح �مل�سار �القت�س���ادي، خا�سة يف ظل 
تطبيق �آليات �ل�سوق �ملفتوحة، وعوملة �القت�ساد، 
وزيادة �لن�ساط �ل�ستثماري و�لذي تزد�د معه تبعاً 
لذلك حرك���ة �لتبادل �لتج���اري، و�ن�سياب وتدفق 
�لب�سائع و�ل�سلع و�خلام���ات عرب �ملنافذ �جلمركية 
دخواًل وخروًجا. ومع هذه �لزيادة يف حجم �لتبادل 
�لتج���اري �ملتوقع ت���زد�د �أي�ساً و�سائ���ل �لتحايل 
و�لتهريب من قب���ل بع�س �سعاف �لنفو�س لتحقيق 

�أرباح طائلة على ح�ساب �القت�ساد �لوطني. 
و�إذ� كان���ت �أجهزة �ل���دول - مبا فيها �جلمارك 
و�أجه���زة �ملكافح���ة و�أجهزة �لرقاب���ة يف �ملنافذ - 
تخو����س حرباً �رض�سة م���ع �ملهرب���ني و�ملزورين، 
فهوؤالء ال يكفون عن �بتكار و�سائل جديدة للتهريب 
وتزوير �لفو�تري باالإتف���اق مع �ملوردين، و�لتحايل 
عل���ى �جلهات �لر�سمي���ة، مما يوؤثر عل���ى �القت�ساد 

�لقومي و�ل�سناعة �لوطنية.
 وم���ن �أخطر �لتحديات �لت���ي تو�جه �القت�ساد 
�لقومي الأي���ة دول���ة،  تهريب �ل�سل���ع و�لب�سائع 
�الأجنبية �إلى د�خل �لب���الد، دون �سد�د �ل�رض�ئب 
و�لر�سوم، لت�سل �إل���ى �الأ�سو�ق �ملحلية باأ�سعار �أقل 
من مثيالتها من �ل�سلع و�ملنتجات – �لتي تتحمل 
�أعب���اء وتكالي���ف �الإنتاج، و�لت�سني���ع، و�ل�رض�ئب 

د. اأحمــد وفــــا
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و�لر�سوم �جلمركية على �ل�سل���ع �لر�أ�سمالية، وعلى 
م�ستلزم���ات �الإنت���اج و�لتي ال تتحمله���ا �ملنتجات 
�ملهرب���ة.  وال ريب  �أن هذ� �لو�سع يخلق نوعاً من 
�ملناف�س���ة غري �لعادلة ل�سال���ح �ملنتجات �الأجنبية 
�ملهربة و�لت���ي يقبل عليه���ا �مل�ستهلك النخفا�س 
ثمنه���ا، مما يعر�س بع����س �ل�سناع���ات ومنتجاتها 
ملوجات عنيفة من �لك�س���اد. �إ�سافة �إلى �أن �زدياد 
موجات تهريب �ل�سل���ع و�لب�سائع �الأجنبية يوؤدي 
�إل���ى �إه���د�ر ��ستثم���ار�ت �سخم���ة مت �إنفاقها على 
�سناع���ات عديدة، مما ي�سطر �أ�سحاب هذه �مل�سانع 
�إل���ى �إغالقها، و�لتح���ول عن �لت�سني���ع – �لذي 
ي�ساهم يف خلق فر�س عمل للحد من م�سكلة �لبطالة 
– �إل���ى �ال�ستري�د و�الجتار يف �ل�سلع �مل�ستوردة، 
حيث يرون �أن ذلك �أرب���ح و�أقل عبئاً من �ل�سناعة 

�الأكرث تكلفة و�لكثرية �مل�ساكل.
ه���ذ� باالإ�سافة �إل���ى �أن �خلز�ن���ة �لعامة �لتي 
ي�سيع عليها ح�سيلة �ل�رض�ئ���ب و�لر�سوم �جلمركية 
�مل�ستحقة على �لب�سائ���ع �لتي يتم تهريبها، وهو 
ما ميثل �أهم �أنو�ع �الإي���ر�د�ت �لعامة �لتي تعتمد 

عليها �لكثري من �لدول يف متويل نفقاتها.
وقد ت�سكل جرمية �لتهري���ب �جلمركي خطورة 
�سدي���دة على �القت�س���اد و�ل�سحة �لعام���ة و�الأمن 
�لعام، وذلك �إذ� كانت �لب�سائع حمل �لتهريب من 
�لأ�سناف �ملحظور دخولها للباد، �أو �ملقيدة ب�روط 

��ستري�د معينة.      
دور اقت�شادي لل�رشطة

ومتثل �ل�رضط���ة مكوناً هاماً من مكونات �ل�سلطة 
�لتنفيذية، تعتمد عليه���ا �لدول يف حل �مل�سكلة 
�القت�سادي���ة و�لتخفيف من حدته���ا. ويظهر ذلك 
جلياً يف �ل���دور �القت�سادي �ل���ذي توؤديه �ل�رضطة 
يف معظ���م دول �لع���امل يف �لع����رض �حلدي���ث، 
�سو�ء فيم���ا يتعل���ق باملحافظة على حال���ة �الأمن 
و��ستتبابه، و�إ�ساعة جو م���ن �لهدوء �لالزم ملمار�سة 
�الأفر�د لالأن�سط���ة �القت�سادية يف حرية دون خوف 
�أو تهديد، �أو عن طري���ق ت�سديها ملنع ومكافحة 
�جلر�ئم ذ�ت �لطابع �القت�سادي و�لتي منها جرمية 
�لتهريب �جلمركي، �إذ �إن �ال�ستقر�ر �القت�سادي يف 

�لدولة يوؤدي �إلى ��ستقر�رها �جتماعياً و�سيا�سياً. 
وم���ن هنا تب���دو �أهمي���ة �لعالقة ب���ني �الأمن 
�القت�س���ادي و�الأم���ن �الجتماع���ي و�ل�سيا�سي يف 

�ملجتمع. 

الأهمية القانونية
عاقبت غالبية �لت�رضيعات على جرمية �لتهريب 
�جلمركي بفر����س عقوبات جنائي���ة �سالبة للحرية، 
وغر�م���ات مالي���ة على مرتكبي تل���ك �جلرمية، مع 
�لو�سع يف �العتبار �أن جرمية �لتهريب من �جلر�ئم 
�لتي تختل���ف �لنظرة �إليها باخت���الف �ملرحلة �لتي 
يجتازها �ملجتمع، وما يكتنفها من ظروف، ويختلف 

تبعاً لذلك تقدير �مل�رضع خلطورتها وعقوبتها.
وحر����س �مل����رضع يف كثري من �ل���دول على 
و�س���ع �أحكام  خا�س���ة جلرمية �لتهري���ب �جلمركي 
و�سلخها من �ملجموع���ة �جلنائية حتى ي�سهل عليه 
تناولها بالتغي���ري و�لتبديل كلما �رتاأى ذلك ح�سب 

مقت�سيات �لعمل و�ملتغري�ت �القت�سادية. 
وق���د تعر�س���ت تل���ك �الأح���كام لكث���ري من 
�لتعديالت �لت�رضيعية و�الأحكام �لد�ستورية، و�لتي 
كان له���ا بالغ �الأثر يف �إيج���اد ثغر�ت قانونية جلاأ 
�إليه���ا �جلناة يف جرمي���ة �لتهري���ب �جلمركي، مما 
مكنهم من �حل�سول عل���ى �أحكام �لرب�ءة يف كثري 
من �لق�سايا بدرجة ملفت���ة، �أ�سابت �أجهزة �ملكافحة 
بال�سل���ل �لت���ام يف عملها يف كثري م���ن �الأحيان، 
و�أغرق���ت �لبل���د�ن  بالب�سائع �ملهرب���ة، و�أوجدت 
طائفة من �مل�ستوردين و�ملهربني يتمتعون برث�ء  
فاح�س نتيجة تهربه���م من �أد�ء �ل�رضيبة �جلمركية 
وهم مبناأى عن �لعق���اب م�ستغلني تلك �لثغر�ت، 
ولكن يبقى حق �لدول ثابت يف مكافحة �لتهريب 
وحماربت���ه يف كل �سوره باعتباره �سلوكاً ��ستغاللياً، 
يف بقائ���ه ما يه���دد �سالم���ة �لبن���اء �القت�سادي 
و�الجتماعي. فاملهرب���ون يف �لو�قع �سورة لطبقة 
منحرف���ة م�ستغل���ة يج���ب �لعمل عل���ى مطاردتها 

و�لق�ساء عليها.
ف�ساًل عن �مل�س���كالت �لقانونية و�لعملية �لتي 
مت���ت مو�جهتها خ���الل �لعمل �لطوي���ل يف جمال 
مكافحة تلك �جلرمية.. لكل ه���ذه �العتبار�ت كان 
لز�م���اً �أن يتم تناول هذ� �ملو�سوع بالدر��سة لعر�س 
خمتل���ف �جلو�ن���ب �لقانونية و�لق�سائي���ة �ملتعلقة 

بجرمية �لتهريب �جلمركي.
الأهمية ال�شـرطية 

ت�ستمد جرمية �لتهري���ب �جلمركي �أهميتها من 
�لوجه���ة �ل�رضطية م���ن �أنها عامل ه���ادم لالقت�ساد 
�لقوم���ي، ملا ينتج عنها من �سياع حلقوق �خلز�نة 
�لعامة، وق�ساء على �ل�سناعات �لوطنية، �الأمر �لذي 

ي���وؤدي �إل���ى خ�س���ارة فادحة يف �لدخ���ل �لقومي 
ويف �لعمال���ة، وي�سب���ب �نته���اكاً للنظ���ام �لعام، 
فتع���م �لفو�سى وتف�سد �الأخ���الق وتنت�رض �لبطالة.  
ويرتبط �لتهريب بجر�ئم �لر�سوة وتقا�سي �لعموالت 
و�ال�سرت�ك يف �جلر�ئم �ملنظمة، كجر�ئم �ملخدر�ت 
و�الأ�سلحة �ملهربة، وتهريب �الآثار، و�لرقيق �الأبي�س، 
و�لنق���ود �ملزيف���ة، و�لغ�س يف �مل���و�د �لغذ�ئية 
و�الأدوية وغريها من �مل���و�د �ال�ستهالكية، و�لغ�س 
يف بيان �أ�سعار تكلفة ه���ذه �ملو�د، �سعياً خلف�س 

�ل�رض�ئب �جلمركية، وت�سخيم هام�س �لربح.
ال�رشيبة اجلمركية

تع���رف �ل�رضيب���ة �جلمركية باأنه���ا �رضيبة غري 
مبا����رضة تفر�س على �ل�سلع عن���د �جتيازها حدود 

�لدولة دخواًل �أو خروًجا بهدف حتقيق نفع عام.
وه���ي تتمثل عملياً يف ذل���ك �جلزء من �ملال 
�لذي تقوم �جلمارك بتح�سيله على �ل�سلع �لو�ردة 
�إلى د�خل �لدولة )�رض�ئب و�رد�ت(، �أو �لتي تخرج 
من �لدول���ة )�رض�ئب �سادر�ت(، وهي بذلك ت�سكل 
�أحد مكونات �لهي���كل �ل�رضيبي، ت�ستمد طبيعتها 

من عن�رضين:  
•• �رضيبة غري مبا�رضة: وتفر�س على �لدخول 
و�لرثو�ت مبنا�سبة �إنفاقها على �ال�ستهالك �ل�سلعي.

•• �رضيبة عينية: وتفر�س على نوعية معينة 
من �ل�سل���ع وهي �سلع �ال�ست���ري�د و�لت�سدير، وال 
تعن���ى ب�سخ�س �ملمول �أو ظروف���ه، وهي �إن كانت 

عينية �لوعاء �إال �أنها نقدية �لتح�سيل.
ومن ث���م يك���ون لل�رضيب���ة �جلمركي���ة ذ�ت 
�خل�سائ�س و�ل�سمات �لتي تت�سم بها �ل�رض�ئب ب�سفة 
عامة، فهي فري�سة مالية حت�سلها �لدولة من رعاياها 

جربً� بقوة �لقانون بهدف حتقيق نفع عام.
 و�إلى جانب �خل�سائ�س �لعامة �ل�سابقة -و�لتي 
ت�ساركه���ا فيه���ا كافة �أن���و�ع �ل�رض�ئ���ب- جند �أن 
لل�رضيب���ة �جلمركي���ة خ�سائ�س ذ�تي���ة ت�ستقل بها 
وترتبط بطبيعته���ا وبالغر�س منه���ا وباآثارها على 
�مل�ستوى �ملحلي وعل���ى �مل�ستوى �لدويل، فهي 
ذ�ت �سلة وثيق���ة مبجال �لتج���ارة �خلارجية، �لتي 
توؤثر فيها زي���ادة �أو نق�ساناً وذلك تبع���اً لل�سيا�سة 
�لتجاري���ة �لتي تنتهجها �لدول، حيث �أنها من �أهم 
�لقي���ود �جلمركية �لتي ت�ستخ���دم لتقييد �لتجارة 
�لدولي���ة يف ظ���ل �ل�سيا�سات �حلمائي���ة، ومن �أهم 
و�أول �الأدو�ت �لتي ت�ستخدم لتي�سري �نتقال �ل�سلع 
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و�خلدمات يف ظل �سيا�سة �حلرية �لتجارية. 
كم���ا �أن �ل�رضيب���ة �جلمركية تعك����س طبيعة 
�لنظ���ام �ل�رضيب���ي �ل���ذي يختلف من دول���ة �إلى 
�أخرى تبًعا لتف���اوت �لظروف �لتاريخية و�القت�سادية 

و�الجتماعية و�ل�سيا�سية و�الإد�رية.
�ل�رضيبة �جلمركية باملرونة و��ستمر�رية  وتت�سم 
ح�سيلتها وذلك ل�سهولة دف���ع �ملمول �لفعلي لها 
)�مل�ستهلك(، �إذ �إن �سعرها ال يظهر ب�سفة م�ستقلة 
عن ثم���ن �ل�سلعة ولكنه يختف���ي يف هذ� �لثمن، 
ويدفعه �مل�ستهلك، عند �ل�رض�ء �الأمر �لذي يوؤدي 
�إل���ى �سعف �سع���ور �الأفر�د بعبئه���ا، وهي كذلك 
�سهلة �لدفع بالن�سبة للممول �لقانوين )�مل�ستورد( 
�لذي يلزمه �مل�رضع بتحم���ل مبلغها ب�سفة موؤقتة، 
فهو يدفعها بطيب خاطر الأنه يعلم متاماً �أنه �سوف 
ي�سرتدها عن طريق �إ�سافتها �إلى ثمن �ل�سلعة حيث 
يتحمل عبئها ب�سفة نهائية �ملمول �لفعلي �لذي هو 

�مل�ستهلك �لنهائي لل�سلعة.
 وتعك�س ح�سيلة �ل�رضيبة �جلمركية - ك�رضيبة 
على �ال�ستهالك - �لظروف �القت�سادية و�الجتماعية 
�لت���ي متر بها �لبالد، ففي ظ���ل �لرخاء و�النتعا�س 
�القت�سادي غالباً ما تتز�يد ح�سيلتها على �إثر زيادة 
�الإنتاج و�ال�سته���الك و�رضع���ة دور�ن ر�أ�س �ملال، 
بينما تنخف����س هذه �حل�سيلة �إذ� م���ا كانت �لبالد 
تع���اين من ك�س���اد �أو �نكما�س �قت�س���ادي نتيجة 

الإنخفا�س �الإنتاج و�ال�ستثمار و�الئتمان.
 ال�رشيبة والر�شوم

و�ل�رضيب���ة �جلمركي���ة يف �لنهاية تع���د �أد�ة 
طبيعي���ة يف يد �لدولة ت�ستخدمه���ا لتحقيق �آثار 
عديدة يف كافة �ملجاالت �القت�سادية و�الجتماعية 

و�ل�سيا�سية. 
ويف وق���ت تعن���ى ت�رضيع���ات بالتمييز بني 
�لتهرب م���ن �ل�رضيبة �جلمركية و�لتهرب من �لر�سوم 
�جلمركية كما يف �لقانون �مل�رضي فاإن �مل�رضع يف 
�مل���ادة 142 من �لقانون �ملوح���د للجمارك لدول 
جمل����س �لتعاون ق���د �ساوى يف جرمي���ة �لتهريب 
�جلمركي  ب���ني �لتهرب م���ن �ل�رضيب���ة �جلمركية 

و�لر�سوم �جلمركية. 
و ال يكون �إن�ساء �ل�رضيبة �أو تعديلها �أو �إلغاوؤها 
�إال بقان���ون، وال يعف���ى �أحد م���ن �أد�ئها �إال يف 
�الأحو�ل �ملبينة يف �لقانون، وال يجوز تكليف �أحد 
�أد�ء غ���ري ذلك من �ل�رض�ئب �إال يف حدود �لقانون 

– وهو ما يعرف مببد�أ قانونية �ل�رضيبة. 
وحت�سل �ل�رض�ئب �جلمركية وغريها من �ل�رض�ئب 
و�لر�س���وم �لتي ت�ستحق مبنا�سب���ة ورود �لب�ساعة �أو 
ت�سديرها وفق���اً للقو�نني و�لقر�ر�ت �ملنظمة لها، وال 
يجوز �الإفر�ج عن �أي���ة ب�ساعة قبل �إمتام �الإجر�ء�ت 
�جلمركي���ة و�أد�ء �ل�رض�ئب و�لر�سوم �مل�ستحقة ما مل 

ين�س على خالف ذلك يف �لقانون. 
و�أر�س���ى ذلك �ملب���د�أ �مل����رضع يف �لقانون 
�ملوحد للجم���ارك لدول جمل�س �لتعاون حيث ن�س 
يف �مل���ادة 9 من �لباب �لثاين على �أنه » تخ�سع 
�لب�سائع �لتي تدخل �إلى �لدولة للر�سوم �جلمركية 
مبوجب �لتعرفة �جلمركية �ملوحدة وللر�سوم �ملقررة 
�إال ما ��ستثنى مبوجب �أحكام هذ� �لنظام »�لقانون«  
�أو مبوج���ب �التفاقي���ة �القت�سادي���ة �ملوحدة لدول 
جمل����س �لتع���اون لدول �خللي���ج �لعربي���ة �أو �أية 
�تفاقية دولية �أخ���رى يف �إطار �ملجل�س » كما ن�س 
يف �مل���ادة  11 من ذ�ت �لب���اب على �أنه »تفر�س 
�لر�سوم �جلمركية وتعدل وتلغى باالأد�ة �لقانونية 
�ملعمول به���ا يف كل دولة من �لدول �الأع�ساء مع 
�الأخ���ذ باالعتبار �لق���ر�ر�ت �لتي ت�س���در عن دول 
�ملجل�س يف هذ� �ل�ساأن و�أحكام �التفاقيات �لدولية 

�لنافذة«.
كما ن�س �مل�رضع يف �ملادة 63 فقرة »�أ« من 
�لف�سل �خلام�س � �لباب �ل�ساد�س � من ذ�ت �لقانون 
على �أنه » تكون �لب�سائع رهن �لر�سوم �جلمركية، 
وال ميكن �الإف���ر�ج عنها �إال بعد �إمت���ام �الإجر�ء�ت 
�جلمركي���ة عليه���ا وتاأدي���ة �ل�رض�ئ���ب » �لر�سوم« 
�جلمركية و�أية ر�سوم �أخرى وفقاً الأحكام هذ� �لنظام 

» �لقانون«. 
باالإ�سافة �إلى ذلك يوجد نوع �آخر من �ل�رض�ئب 
�جلمركي���ة يع���رف بال�رضيبة �الإ�سافي���ة، حيث �أجاز 
�مل�رضع �مل�رضي مثال يف �ملادة �ل�سابعة من قانون 
�جلمارك لرئي�س �جلمهورية �أن ي�سدر قر�ر�ت باإخ�ساع 
�لب�سائع �لتي يكون من�سوؤه���ا �أو م�سدرها بالد مل 
تربم مع �جلمهورية �تفاقيات جتارية تت�سمن �روط 
�لدول���ة �الأكرث رعاية ل�رضيبة �إ�سافية تعادل �ل�رضيبة 
�ملق���ررة يف جدول �لتعريف���ة �جلمركية على �أن ال 

تقل عن 25 % من قيمة �لب�ساعة.
ويرج���ع �لهدف من فر�س تل���ك �ل�رضيبة �إلى 
ت�سجي���ع �لدول على عقد �تفاقي���ات جمركية مع 
م����رض لتو�سيع نطاق �لتب���ادل �لتجاري، وقد ترك 
�مل�رضع لرئي�س �جلمهورية �سلطة فر�س تلك �ل�رضيبة 

العتبار�ت �سيا�سية و�قت�سادية.
بينم���ا جند �مل�رضع �جلمرك���ي �خلليجي يف 
�لقان���ون �ملوحد للجمارك ل���دول جمل�س �لتعاون 
قد عرف �ل�رضيب���ة » �لر�سوم« �جلمركية يف �لفقرة 
»12« من �ملادة 2 من �لب���اب �الأول على �أنها » 
هي �ملبالغ �لتي حت�سل على �لب�سائع وفق �أحكام 
ه���ذ� �لنظام » �لقانون«، وعرف �لر�سوم يف �لفقرة 
»13« م���ن ذ�ت �ملادة عل���ى �أنها » هي �ملبالغ 
�لتي حت�سلها �جلمارك مقابل �أد�ء خدمة«. كما عرف 
ذ�ت �مل�رضع �لتعرف���ة �جلمركية يف �لفقرة »11« 
م���ن ذ�ت �ملادة عل���ى �أنها »�جل���دول �ملت�سمن 
م�سمي���ات �لب�سائع وفئ���ات �ل�رضيب���ة » �لر�سوم« 
�جلمركية �لتي تخ�س���ع لها، و�لقو�عد و�ملالحظات 

�لو�ردة فيها الأنو�ع و�أ�سناف �لب�سائع«. 
حتديد الر�شوم »القيمية«

 ميكن حت���دد �ل�رضيبة �و �لر�س���وم �جلمركية 
بطريقت���ني �والهم���ا �ل�رضيبة �لقيمي���ة، �إذ يحدد 
مبقت�ساها  �لقيمة على �أ�سا�س ن�سبة مئوية من قيمة 
�ل�سلع���ة. ومث���ال ذلك �أن تفر����س �رضيبة جمركية 
20% م���ن قيم���ة �ل�سلعة، وتختل���ف �لن�سبة من 
�سلعة �إل���ى �أخرى ح�سب ما �إذ� كان���ت �ل�سلعة من 

�لكماليات �أو �أنها �سلعة �رضورية.
وتتميز ه���ذه �ل�رضيب���ة باأنها تتف���ق و�أهد�ف 
�القت�ساد �حلديث حيث �ل�سل���ع عديدة ومتنوعة 
مم���ا ميكن معه �لتفرق���ة يف �ملعاملة ح�سب نوعية 
�ل�سلعة ودرجة جودته���ا ودرجة ��ستخد�مها. فهي 
�أك���رث عد�لة وتتما�سى مع ما يطر�أ على �الأ�سعار من 
تقلبات، وتوفر درجة �حلماية �ملطلوبة تلقائياً دون 

�حلاجة �إلى تعديالت دورية.
�إال �أنه ي�سح���ب هذه �ل�رضيبة م�س���اكل تقدير 
�لقيمة و�حلاجة �مللحة �إلى �أعد�د كبرية من �خلرب�ء 
و�ملثمنني ذوي �خل���ربة و�لكفاءة، كذلك يتعني 
تو�ف���ر �إح�ساء�ت متج���ددة عن �الأ�سع���ار �لعاملية 
لل�سل���ع خ�سو�ساً و�أن ن�سبة كبرية من �مل�ستوردين 
يتقدم���ون بفو�ت���ري ال متثل حقيقة قيم���ة �ل�سلعة 
بق�س���د �لتهرب م���ن جزء من �ل�رض�ئ���ب �جلمركية، 
�أو يعط���ون بيانات غري �سادق���ة عن �لقيمة نتيجة 

�أخطاء من جانبهم.
ال�رشيبة النوعية  

من �ملعروف �أن وح���د�ت �لقيا�س يف �ل�سلع 
تختلف عن بع�سها �لبع����س، فهناك �سلعة تقا�س 
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بالوزن وغريها بالعدد �أو �لطول، ويف هذه �لطريقة 
يتم حتدي���د �ل�رضيبة يف �سكل مبلغ معني على 

كل وحدة من وحد�ت قيا�س �ل�سلعة.
وتتمي���ز ه���ذه �ل�رضيب���ة بب�ساطته���ا و�سهولة 
حت�سيله���ا، و�إن كان يعيبها �أنها �رضيبة غري عادلة 
�إذ �أنها ال متيز بني �الأنو�ع �ملختلفة ل�سلعة معينة 
فيقع عبوؤها على �الأنو�ع �لرخي�سة �أكرث من �الأنو�ع 
مرتفعة �ل�سعر، مم���ا يتطلب �إجر�ء تق�سيمات نوعية 
كثرية - خا�سة مع تنوع �الإنتاج وتطوره – لتاليف 

هذ� �لعيب.
وتت�سم ه���ذه �ل�رضيبة بثب���ات �حل�سيلة رغم 
تغري قيمة �ل�سلع باالرتفاع من وقت الآخر، وبالتايل 
تعجز عن حتقيق �لهدف �ملايل وال توؤدي مهمتها 
�الأ�سا�سي���ة يف حماي���ة �ل�سناعة �لوطني���ة – �إذ �أن 
�رتف���اع �سعر �ل�سلعة مع ثب���ات �ملقد�ر �ملعرو�س 
منها يوؤدي �إل���ى �نخفا�س ن�سبتها مما يجرب �لدولة 

من وقت الآخر على رفع فئات �ل�رضيبة.
 ويف جمل�س �لتعاون �خلليجي حتدد �ل�رضيبة 
�جلمركية عل���ى �أ�سا�س �لطريقت���ني، فتاأخذ مببد�أ 
�ل�رضيبة �لقيمية كاأ�سا�س يف �لتعريفة �جلمركية مع 
فر����س �رضيبة نوعية على بع����س �الأ�سياء كاأ�سناف 
�ل�سجائر فتعامل ب�رضيبة نوعية على �أ�سا�س �لوزن. 
وتن�س �ملادة 10 من �لباب �لثاين من �لقانون 
�ملوح���د للجمارك لدول جمل�س �لتع���اون على �أنه 
» تك���ون فئة �لتعرفة �جلمركي���ة �إما مئوية ) ن�سبة 

مئوية من قيمة �لب�ساعة ( �أو نوعية ) مبلغ على كل 
وحدة من �لب�ساعة(، ويجوز �أن تكون هذه �ل�رضيبة 

مئوية ونوعية معاً للنوع �لو�حد من �لب�ساعة«.
وت�ستح���ق �ل�رض�ئب �جلمركي���ة مبنا�سبة ورود 
�لب�ساعة �إلى �لبالد �أو ت�سديرها �إلى �خلارج، ويتم 
حت�سيله���ا عن���د �الإفر�ج عن تل���ك �لب�سائع على 
�أ�سا����س �أن حت�سي���ل تلك �ل�رض�ئب ميث���ل �الإجر�ء 
�الأخري يف �الإجر�ء�ت �جلمركية �لتي تنتهي بتمامها 
�إج���ر�ء�ت �الإفر�ج ع���ن �لب�سائ���ع، فالقاعدة يف 
�الإف���ر�ج �جلمركي �أن يكون م�سبوقاً باأد�ء �ل�رض�ئب 
و�لر�س���وم �ملقررة ما مل ين����س �لقانون على خالف 

ذلك.
وهذ� يدع���و �إلى عدم �خلل���ط بني و�قعتي 
��ستحقاق �ل�رضيبة �جلمركية و�أد�ئها، وجتد �لتفرقة 
بينهم���ا �أهميته���ا فيما يرتت���ب عليها م���ن �إ�سباغ 
�لتكييف �لقان���وين �ل�سحيح لكل و�قعة، وبالتايل 

و�سف �لتهرب منها و�سفاً قانونياً دقيقاً. 
ويعد مبلغ �ل�رضيب���ة عن�رضً� من عنا�رض �لذمة 
�ملالية بع���د جباي���ة م�سلحة �جلمارك ل���ه، وتلك 
ه���ي و�قعة �الأد�ء، �أما قب���ل حت�سيلها �أي يف طور 
�ال�ستحق���اق فال تك���ون لها هذه �ل�سف���ة، فال يعد 
�لته���رب من �أد�ء �ل�رضيبة �جلمركي���ة ��ستيالًء على 
مال �لدولة، ومن ثم فت�سهيل �أحد موظفي �جلمارك 
�الإف���ر�ج ل�سخ�س ع���ن ب�سائ���ع و�ردة دون �أد�ء 
�ل�رض�ئ���ب �جلمركية �مل�ستحقة عنها ال ي�سكل جناية 

�ختال�س، و�إمنا يعد فعله جمرد ��سرت�ك يف جنحة 
تهريب جمركي.

الإعفاء من ال�رشيبة
�الأ�س���ل �أن كل �سلعة تعرب حدود �لدولة البد 
و�أن حت�سل عنها �رضيبة جمركية، �إال �أن هذ� �الأ�سل 
�لع���ام وردت علي���ه عدة ��ستثن�����اء�ت ترتبط يف 
معظمه���ا مبا تتمت���ع به هذه �ل�رضيب���ة من ذ�تية 
خا�سة تتمث���ل يف �ت�سالها �لوثي���ق بحركة �لتجارة 
�خلارجية و�لتي تقوم على �لتبادل �ل�سلعي، فهذه 
�ال�ستثن���اء�ت �أو �لنظم �خلا�سة قد �بتدعتها �لدول 
بغر����س ت�سجيع �لتج���ارة �خلارجية وتخفيف حدة 

�لقيود �جلمركية �ملفرو�سة عليها.
ومف���اد ه���ذه �ال�ستثن���اء�ت �أننا نك���ون �أمام 
�سلع عابرة حل���دود �لدولة دون ت�سديد �ل�رض�ئب 
�جلمركية �مل�ستحق���ة عليها كما هو �حلال يف نظام 
�لتجارة �لعاب���رة )�لرت�نزيت(، و�ل�سم���اح �ملوؤقت، 
و�ملناطق �حلرة، و�مل�ستودعات، و�الإفر�ج �ملوؤقت. 
�أو نك���ون �أمام �سل���ع عابرة حل���دود �لدولة ومت 
ت�سديد �ل�رض�ئب �جلمركي���ة �مل�ستحقة عليها على 
�أن ي�سم���ح للم�ستورد لهذه �ل�سل���ع �أن ي�سرتد ما 
�سب���ق �أن دفع���ه من �ريبة وف���ق �روط حمددة 
بالقان���ون مثل نظام رد �ل�رض�ئب )�لدروباك(. و�أن 
نكون �أم���ام �سلع عابرة حلدود �لدولة مع متتعها 

باالإعفاء �لد�ئم من �ل�رض�ئب و�لر�سوم �جلمركية. 
التجارة العابرة ) الرتانزيت (  

تدخل �ل�سل���ع طبقاً لهذ� �لنظام �إلى �حلدود 
�جلمركية للدولة مع �إعفائها من �ل�رض�ئب �جلمركية 
�ملقررة نظرً� لكونها جمرد �سلع عابرة حلدود �لدولة 
يف طريقها �إلى دول���ة �أخرى دون �أن تتد�ول يف 
د�خل �لبالد. وقد يك���ون �لرت�نزيت مبا�رضً� �أو غري 
مبا�رض. فيكون مبا�رضً� )�الأقطرمة( يف حالة �لب�سائع 
�لتي ترد �إلى �ملين���اء ل�سحنها مبا�رضة على و�سيلة 
نقل �أخرى حتت م�سئولية �لناقل دون ��ستالمها يف 
ميناء �لعبور �أي دون تو�سيط �لقطاع �ملخزين يف 
�لت�سلي���م و�لت�سلم، كما هو �حلال يف �لب�ساعة �لتي 
ترد م�سحونة على �سفين���ة �أو طائرة ويتم تفريغها 

و�سحنها على �سفينة �أو طائرة �أخرى.
ويكــون نظــام الرتانزيــت غــري مبا�شـــر يف 

حالتني:
�لب�سائ���ع �لتي ترد �إلى �مليناء بر�سم   - 1
ميناء �آخر خارج  �لب���الد �أو بر�سم �ملناطق �حلرة �أو 

�ملناطق ذ�ت �لطبيعة �القت�سادية �خلا�سة.
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2 - �لب�سائ���ع �لتي ترد �إلى ميناء ما بق�سد 
�إع���ادة �سحنها �إل���ى ميناء �أو مو�نئ �أخ���رى �أو �إلى 
د�ئرة جمركية د�خل �لب���الد وجتري عليها عمليات 
�لتفري���غ و�لنقل و�ال�ستالم يف �ملخ���ازن بالد�ئرة 

�جلمركية �أو �مل�ستودعات �لعامة �أو �خلا�سة. 
وتكم���ن �حلكم���ة من ع���دم فر����س �ل�رض�ئب 
�جلمركي���ة على �ل�سل���ع �لعابرة فيم���ا يحققه هذ� 
�الإعف���اء من �نتعا����س �قت�سادي د�خل���ي نتيجة 
لتن�سي���ط حركة �لنقل �لد�خل���ي، و�لنقل �لبحري،  
وت�سغي���ل لالأي���دي �لعامل���ة �لوطني���ة يف ه���ذه 

�ملجاالت.
هذ� باالإ�سافة �إلى �أن ه���ذه �ل�سلع لن تدخل 
�ل�سوق �ملحلي، وبالتايل فاإن �إعفاءها من �ل�رض�ئب 
�جلمركية لن يوؤثر على �سوق ورو�ج �ل�سلع �لوطنية 

�ملثيلة لها، حيث �أنها لن تناف�س �ل�سلع �لوطنية.
وال يتي���ح �لت�رضي���ع �مل����رضي عل���ى �سبيل 
�ملثال �تخاذ �الإجر�ء�ت �ملتعلقة بالب�سائع �لعابرة 
)�لرت�نزيت( �إال يف فروع �جلمارك �ملخ�س�سة لذلك 
وبع���د �إيد�ع قيم���ة �ل�رض�ئب �جلمركي���ة و�لر�سوم 
�الأخ���رى �ملقررة على �لب�سائع ب�سفة �أمانة، �أو بعد 
تقدمي تعه���د�ت م�سمونة باإي�س���ال �لب�سائع �إلى 

وجهتها يف �ملدة �ملحددة.
كما نظم �مل�رضع �جلمرك���ي �خلليجي �أحكام 
نظ���ام �لرت�نزيت حت���ت م�سمى �لب�سائ���ع �لعابرة 
يف �لف�سل �لثاين من �لب���اب �ل�سابع من �لقانون 
�ملوحد للجمارك لدول جمل����س �لتعاون �خلليجي 

يف �ملو�د �أرقام 69، 70، 71، 72، 73.
نظام امل�شتودعات 

يق�سد بامل�ستودعات �ملخازن �لتي تقبل فيها 
�لب�سائع �ل���و�ردة دون دفع �ل�رض�ئب عنها ملدد 

يحددها �لقانون. 
ويك���ون �مل�ست���ودع مملوكاً للدول���ة وي�سمى 
حينئ���ذ م�ستودع���اً عام���اً، وم���دة �لتخزي���ن فيه 
حمدودة، وال يجوز �إطالته���ا �إال يف حاالت �ل�رضورة 
كحالة �حلرب �أو �لطو�رئ، مع بقاء م�سئولية �لدولة 
عن هذه �لب�سائ���ع �لتي تعترب �سامن���ة لل�رض�ئب 
�جلمركية �إذ� ما ��ستحقت طبقاً للو�ئح و�الأو�مر �لتي 

ت�سدرها �جلهات �ملخت�سة.
�أم���ا �مل�ستودع �خلا�س فهو �لذي يقام مبعرفة 
�الأ�سخا�س ليخزن فيه �ساح���ب �مل�ستودع و�رد�ته 
�ملرخ����س ل���ه بتخزينها في���ه و�مل�سئولية يف هذه 

�حلال���ة تقع على عات���ق �أ�سحابها. ووفق���اً لنظام 
�الإي���د�ع تبق���ى �لب�ساعة �مل�ست���وردة يف بع�س 
�ملخ���ازن دون دف���ع �ل�رضيب���ة �جلمركية، وذلك 
حتى يقرر �ساحبها م�سريها �لنهائي فاإما �أن ت�سحب 
لال�ستهالك فتخ�سع حينئذ لل�رضيبة �جلمركية، و�إما 
�أن يع���اد ت�سديرها )تر�نزيت(، ويف هذه �حلالة ال 

ت�رضي عليها �رض�ئب �لو�رد.
ونظم �مل�رضع �خلليجي نظ���ام �مل�ستودعات 
ون����س عليه يف �مل���و�د76،75،74 من �لقانون 

�ملوحد للجمارك لدول جمل�س �لتعاون.
املناطق احلرة 

�ملنطقة �حلرة هي جزء من �إقليم �لدولة �إال �أنها 
تعترب خارج حدودها �جلمركية مع وجودها د�خل 
�حلدود �ل�سيا�سية، ولذلك ي�سمح بدخول �ل�سلع 
�إل���ى هذه �ملنطق���ة دون �أن يدف���ع عنها �رضيبة 
جمركية عل���ى �أن يعاد ت�سديرها �إلى �خلارج بعد 
�أن يدخل عليها بع�س �لتعديل �أو �لت�سنيع وعلى 
ذلك تتد�ول هذه �ل�سلع �الأجنبية فيها دون دفع 
�ل�رض�ئب �جلمركية فاإذ� م���ا دخلت �إلى �أر�س �لدولة 

��ستحقت عليها �ل�رضيبة. 
و�إن�ساء �ملناط���ق �حلرة يوؤدي الت�ساع جماالت 
�لتج���ارة �خلارجية لل���دول وت�سهيلها مل���ا تتميز به 
من مدة �إيد�ع غ���ري حمددة ف�ساًل عن �إعفائها من 
�ل�رض�ئب �جلمركية و�لر�سوم �الأخرى، كما �أنها تعفى 
من �الإج���ر�ء�ت �الإد�رية و�لت�رضيعات و�لقر�ر�ت �لتي 
ت�سدره���ا �لدولة، وتنق�سم �ملناطق �حلرة �إلى ثالثة 
�أن���و�ع: منطقة ح���رة عامة، ومنطقة ح���رة خا�سة، 

ومنطقة حرة ت�سمل مدينة باأكملها. 
ونظم �مل����رضع �خلليج���ي �أح���كام �ملناطق 
و�الأ�سو�ق �حلرة يف �لف�سل �لر�بع من �لباب �ل�سابع 
يف �مل���و�د 77، 78، 79، 80، 81، 82، 83، 
84، 85، 86، 87، 88 م���ن �لقان���ون �ملوحد 

للجمارك لدول جمل�س �لتعاون �خلليجي. 
ال�شماح املوؤقت 

تعفى مبقت�سى هذ� �ال�ستثناء �ل�سلع - خا�سة 
�مل���و�د �الأولية و�لو�سيطة �لالزم���ة للت�سنيع - من 
�ل�رض�ئب �جلمركية بالرغم من و�سولها د�خل �لدولة  
ولكن ب�رط �إع���ادة ت�سديرها مرة �أخرى بعد �إجر�ء 
بع�س �لعمليات �ل�سناعية عليها وذلك خالل �ملدة 
�لتي ين�س عليها �لقانون، فاإذ� �نق�ست هذه �ملدة 
دون �إع���ادة ت�سديره���ا تكون �ل�رضيب���ة �جلمركية 

م�ستحق���ة �الأد�ء. وي�ستهدف نظام �ل�سماح �ملوؤقت 
�لرتويج للمنتجات �ملحلي���ة يف �الأ�سو�ق �الأجنبية 
حتى ال يظل �قت�ساد �لدول���ة �أ�سريً� لال�ستري�د من 
�خل���ارج دون �لت�سدي���ر �إلي���ه، وذل���ك لتح�سني 
�مليز�ن �لتجاري للدولة، وتنويع �ل�سادر�ت �لقائمة 
على مو�د �أولية ال تتو�فر بالدولة، ولتح�سني �ملو�د 
�الأولية باإدخالها يف �مل�سنوعات �لتي ت�ستلزم مو�د 
�أولي���ة �أجنبية �ملن�س���اأ، ف�ساًل ع���ن �أن هذ� �لنظام 
ي�ساع���د يف خلق فر����س عمل جدي���دة، وينمي 
�مله���ار�ت �لفنية يف جم���االت �لت�سني���ع، ويزيد 
من دخل �لعملة �ل�سعبة للب���الد مما ينعك�س �أثره 

باالإيجاب على �القت�ساد �لقومي.
ونظم �مل�رضع �خلليجي �أحكام نظام �ل�سماح 
�ملوؤق���ت حتت ��س���م �الإدخال �ملوؤق���ت وذلك يف 
�لف�س���ل �خلام�س من �لباب �ل�سابع يف �ملو�د 89، 
90، 91، 92، 93، 94 م���ن �لقان���ون �ملوحد 

للجمارك لدول جمل�س �لتعاون �خلليجي.
الإفراج املوؤقت )املوقوفات( 

�أج���از �مل����رضع ��ستثن���اًء �الإف���ر�ج موؤقتاً عن 
�لب�سائ���ع دون حت�سي���ل �ل�رض�ئب �ملق���ررة وغالباً 
م���ا يتحقق هذ� �ال�ستثن���اء عند ملكي���ة �لدولة �أو 
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�الأ�سخا����س �لعامة له���ذه �لب�سائ���ع، �أو �إذ� كانت 
�لب�سائ���ع مملوك���ة  لالأجان���ب �ملقيم���ني بغر�س 
��ستعماله���م �ل�سخ�سي �أثن���اء �لإقامة وي�سرتط يف 

هذه �حلالة �ملعاملة باملثل.
ويهدف �الإف���ر�ج �ملوؤقت �أو نظ���ام �ملوقوفات 
�إلى �رضع���ة �سحب �لب�سائع م���ن �جلمارك وت�سوية 
�ل�رض�ئب و�لر�سوم عليها فيما بعد، �أو ت�سهيل عملية 
�إقام���ة �الأجانب د�خل �لبالد مع ما يلزمهم يف �أد�ء 

�أعمالهم. 
رد ال�رشائب اجلمركية )الدروباك( 

 يع���د نظام رد �ل�رض�ئ���ب �جلمركية من قبيل 
�ال�ستثناء�ت م���ن تطبيق قاع���دة حت�سيل �لدولة 
لل�رضيب���ة �ملقررة عن���د دخول �ل�سلع���ة �إلى �إقليم 
�لدولة، ومبقت�س���اه ترد �لدول���ة �ل�رض�ئب و�لر�سوم 
- كلها �أو بع�سه���ا - و�ملح�سلة على �ملو�د �الأولية 
�مل�ستخدم���ة يف ت�سني���ع �ل�سل���ع عن���د �إعادة 
ت�سديرها.   وي�سبه هذ� �لنظام �إلى حد كبري نظام 
�ل�سم���اح �ملوؤق���ت، و�إن كان يختل���ف عنه بتمتع 
�لب�سائ���ع يف �لنظام �لث���اين باإعف���اء موؤقت من 

�ل�رض�ئب بحيث ال حت�سل �إال يف حالة عدم �لت�سدير 
خالل �مل���دة �ملقررة، �أما يف نظ���ام �لدروباك فاإن 
�ل�رض�ئب حت�س���ل �أواًل  �ساأنها �ساأن �الأحو�ل �لعادية 
�لت���ي حت�سل فيه���ا �ل�رض�ئب و�لر�س���وم �جلمركية، 
ولك���ن ترد هذه �ل�رض�ئب ثانية كلها �أو بع�سها عند 

�إعادة �لت�سدير خالل فرتة زمنية معينة. 
ونظم �مل�رضع �خلليج���ي �أحكام ذلك �لنظام 
يف �لف�س���ل �ل�سابع من �لب���اب �ل�سابع يف �ملادة 
97 م���ن �لقانون �ملوحد للجم���ارك لدول جمل�س 

�لتعاون �خلليجي. 
الإعفاءات الدائمة

نظم �مل�رضع �خلليج���ي �أحكام �الإعفاء�ت يف 
�لب���اب �لثامن من �لقانون �ملوح���د للجمارك لدول 
جمل�س �لتعاون �خلليجي و�لذي ت�سمن �الإعفاء�ت 
�لدبلوما�سي���ة يف �لف�س���ل �لث���اين، و�الإعف���اء�ت 
�لع�سكري���ة يف �لف�سل �لثالث، و�إعف���اء�ت �الأمتعة 
و�الأدو�ت �ملنزلي���ة  يف �لف�س���ل �لر�بع، و�إعفاء�ت 
م�ستلزم���ات �جلمعيات �خلريية يف �لف�سل �خلام�س، 

و�إعفاء�ت �لب�سائع �ملعادة يف �لف�سل �ل�ساد�س.
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هبوط النفط يحفز دول اخلليج على تنويع اال�صتثمارات ودعم ال�صادرات غريالنفطية

دول جمل�ض التعاون.. اإجنازات متعددة لتعميق العالقات 
القت�شادية وامل�شي قدمًا يف العمل امل�شرتك

حققت دول جمل����س �لتعاون لدول �خلليج 
�لعربي���ة �جن���از�ت متع���ددة يف �إط���ار �سعيها 
لتعمي���ق ومتانة عالقاتها �القت�سادية، وذلك يف 
خطو�تها �حلثيثة نحو �لتكامل �القت�سادي، وكان 
لالتفاقي���ة �القت�سادية بني دول جمل�س �لتعاون 
يف �لع���ام 2002 �أثره���ا �لب���ارز عل���ى �ل�ساحة 
�القت�سادي���ة �خلليجية، حيث �أنه���ا �أثبتت مبا ال 
يدع جمااًل لل�سك حر����س �أ�سحاب �جلاللة و�ل�سمو 
قادة دول �ملجل�س عل���ى �ل�سري قدماً يف �لعمل 
�القت�س���ادي �مل�س���رتك، �لذي كان م���ن ثمر�ته 
قر�ر�ت، مث���ل �إن�ساء �الحت���اد �جلمركي و�ل�سوق 

�خلليجية �مل�سرتكة.

تنمية اقت�شادية

وي�سهم �لعمل �القت�سادي �لتكاملي يف �إطار 
جمل�س �لتع���اون، و�لتوجيهات �حلكيمة من قادة 
�لدول، يف حتقي���ق �لتن�سيق و�لتكامل و�لرت�بط 
بني �لدول �الأع�ساء يف خمتلف �مليادين و�سواًل 
�إل���ى وحدتها، وفق ما ن�س عليه �لنظام �الأ�سا�سي 
لدول جمل�س �لتع���اون، و�لذي دعا �إلى تعميق 
وتوثي���ق �لرو�بط و�ل�سالت و�أوج���ه �لتعاون بني 
مو�طني دول �ملجل�س، و�لنظام �الأ�سا�سي ملجل�س 
�لتع���اون حدد م���ن �أهد�فه حتقي���ق �لتن�سيق 
و�لتكام���ل و�لرت�ب���ط ب���ني �ل���دول �الأع�ساء يف 
جمي���ع �مليادين و�سواًل �إل���ى وحدتها، وتوثيق 

�لرو�بط بني �سعوبها، وو�سع �أنظمة متماثلة يف 
خمتلف �مليادين �القت�سادية و�ملالية، و�لتجارية 
و�جلمارك و�ملو��س���الت، ويف �ل�سوؤون �لتعليمية 
و�لثقافي���ة، و�الجتماعي���ة و�ل�سحي���ة، و�الإعالمية 
و�ل�سياحية، و�لت�رضيعية، و�الإد�رية، ودفع عجلة 
�لتق���دم �لعلمي و�لتقني يف جم���االت �ل�سناعة 
و�لتعدي���ن و�لزر�عة و�لرثو�ت �ملائية و�حليو�نية، 
و�إن�س���اء مر�كز بح���وث علمية، و�إقام���ة م�رضوعات 
م�سرتك���ة، وت�سجي���ع تعاون �لقط���اع �خلا�س، 
ومهمتن���ا هي �لعم���ل �لدوؤوب لتحقي���ق �لتكامل 
�القت�سادي ت�سب يف خدمة دولنا �حلبيبة، ويف 
دفعها �إلى �الأم���ام ��ستجاب���ة لتوجيهات قادتنا 
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وحتقيقاً لنمو ورفاهية �سعوبنا �خلليجية.
نه�شة �شاملة

و�سهد �لقط���اع �ل�سناعي نه�سة كبرية خالل 
�ل�سنو�ت �لع����رض �ملا�سية جلهة ع���دد �ملن�ساآت 
و�إجم���ايل �ال�ستثم���ار�ت وع���دد �لعمالة، وجند 
�أن دول �ملجل����س �أول���ت �أهمية ك���ربى للتنمية 
�ل�سناعي���ة، وقدم���ت لها جمي���ع و�سائل �لدعم 
و�لت�سجيع، ونتيجة لذل���ك فقد خطت �ل�سناعة 
�خلليجية خط���و�ت كبرية، متثلت ب�سورة �أ�سا�سية 
يف �لتط���ور �ل���ذي �سهدت���ه �أع���د�د �مل�سانع 
و�ال�ستثمار�ت وعدد �لعاملني، و�سهدت �لقاعدة 
�ل�سناعية يف دول �ملجل����س تو�سعاً كبريً� خالل 
�ل�سن���و�ت �لع����رض �ملا�سية، حي���ث �رتفع عدد 
�مل�سان���ع من 9862 م�سنعاً ع���ام 2005 �إلى 
16292 م�سنعاً عام 2014، بينما �رتفع حجم 
�ال�ستثمار�ت �ل�سناعية من 104.9 مليار�ت دوالر 
�أمريكي عام 2005 �إلى قر�بة 380 مليار دوالر، 
�أما عدد �لعمالة فارتفع من 773886 عامال يف 

2005 �إلى 1،529،012 عامال يف 2014.

التجارة البينية
وب�س���اأن حجم �لتج���ارة �لبيني���ة من حيث 
�ل�سادر�ت و�ل���و�رد�ت بني دول جمل�س �لتعاون 
لالأعو�م خالل �الأع���و�م 2005 – 2014، فقد 
بلغ �إجم���ايل �ل�سادر�ت 15.6ملي���ار دوالر عام 
2005، لرتتفع ع���ام 2014 �إلى 52.1 مليار 
دوالر، يف ح���ني كانت �لو�رد�ت حو�يل 16. 1 
مليار 2005 و�رتفعت �إلى 55.2 مليار� 2014.

م�رشوعات خليجية م�شرتكة
و�أولت حكوم���ات دول جمل�س �لتعاون لدول 
�خللي���ج �لعربية �هتماماً كب���ريً� بت�سجيع قيام 
�مل�رضوع���ات �خلليجي���ة �مل�سرتكة، كم���ا �أكدت 

�التفاقي���ة �القت�سادية �ملوحدة بني دول جمل�س 
�لتع���اون من خالل �مل���ادة �لثاني���ة ع�رضة على 
�أهمية �تخاذ �لتد�بري �لالزمة لدعم ومتويل و�إقامة 
�مل�رضوعات �مل�سرتكة �خلا�سة و�لعامة، �إ�سافة �إلى 
تاأكيد �ال�سرت�تيجي���ة �ملوحدة للتنمية �ل�سناعية 
لدول جمل����س �لتعاون على هذ� �لتوجه، وال من 
�الإ�سارة هنا �إلى دور »منظمة �خلليج لال�ست�سار�ت 
�ل�سناعية«  �لتي ت�سمن���ت �أهد�فها بنودً� تن�س 
على تقدمي �ملقرتحات الإن�ساء م�رضوعات �سناعية 
م�سرتكة يف �لدول �الأع�س���اء، وتقدمي تو�سيات 
ح���ول و�سائل و�سب���ل �لتن�سيق ب���ني م�رضوعات 
�لتنمي���ة �ل�سناعي���ة، ف�ساًل عن ذل���ك فقد قامت 
�ملنظمة بتقدمي �لعديد من �لفر�س �ال�ستثمارية 
ذ�ت �لبعد �خلليجي، ومت تنفيذ بع�سها ب�سكل 

م�رضوعات �سناعية خليجية م�سرتكة.
وت�س���ري بيان���ات �لبو�بة �لتفاعلي���ة �ملطورة 
ملعلومات �الأ�سو�ق �ل�سناعية IMIPLUS يف 
»منظمة �خللي���ج لال�ست�س���ار�ت �ل�سناعية« �إلى 
�أن عدد �مل�رضوعات �ل�سناعي���ة �مل�سرتكة بر�أ�س 
م���ال خليج���ي م�سرتك بلغ حت���ى عام 2013 
نح���و 232 م�رضوعاً، وو�سلت قيم���ة ��ستثمار�تها 

البحرين الرابعة خليجياً 
يف حيازة امل�رشوعات 

ال�سناعية
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�ملرت�كم���ة �إلى نح���و 23 ملي���ار دوالر �أمريكي، 
و��ستوعبت نحو 59.2 �ألف موظف وعامل، م�سيفاً 
�أن بيانات �لبو�ب���ة �لتفاعلية ت�سري �إلى �أن عدد 
�مل�رضوعات �ل�سناعية �مل�سرتكة بر�أ�س مال خليجي 
م�سرتك فقط بلغت حتى عام 2013 نحو 232 
م�رضوعاً، وكانت قيم���ة ��ستثمار�تها �ملرت�كمة نحو 
�ألف  23 ملي���ار دوالر، و��ستوعبت نح���و 59.2 
موظ���ف وعامل، وذل���ك مقاب���ل 3015 م�رضوعاً 
�سناعياً مقاماً مب�ساركات خليجية وعربية و�أجنبية، 
بلغت ��ستثمار�تها �لرت�كمي���ة نحو 150.8 مليار 
دوالر، و��ستوعبت نحو 360 �ألف موظف وعامل.

م�شـروعات �شناعية
وبلغ ع���دد �مل�رضوعات �خلليجية �مل�سرتكة 
نح���و 7.1% من �إجمايل �مل�رضوع���ات �ل�سناعية 
�مل�سرتك���ة، كما �أن ر�أ�س �ملال �خلليجي �ملرت�كم 
�ملوظف يف �مل�رضوعات �خلليجية بلغ %13.2 
من �إجم���ايل �الأمو�ل �مل�ستثم���رة يف �مل�رضوعات 
�ل�سناعية �مل�سرتكة، وحازت دولة �الإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة و�ململك���ة �لعربية �ل�سعودية �أكرب عدد 
م���ن �مل�رضوعات �ل�سناعي���ة �خلليجية �مل�سرتكة، 
بن�سبة 42.7 % و25 % على �لتو�يل، تليهما 
�سلطن���ة عم���ان بن�سب���ة 12.5 %، ودولة قطر 
11.2 %، ومملك���ة �لبحري���ن 7.3 %، ودولة 
�لكوي���ت 1.3 % م���ن �إجمايل ع���دد �مل�سانع 

�مل�سرتكة �ملقامة لديها.
ومن حيث ن�سبة �ال�ستثمار�ت يف �مل�رضوعات 
�خلليجي���ة �مل�سرتكة �إلى �مل�رضوع���ات �ل�سناعية 
�مل�سرتكة عموماً يف كل دولة، فقد حازت �ململكة 
�لعربي���ة �ل�سعودي���ة على �أعل���ى ن�سبة، حيث 
�أ�سهم���ت بن�سب���ة 37.6 %، تلته���ا قطر بن�سبة 
19.5 %، ثم �لبحرين بن�سبة 18.8%، وُعمان 
بن�سبة 13.9 %، و�الإمار�ت بن�سبة 8.9%، ثم 
�لكويت بن�سب���ة 1.3%، كما حازت �ململكة على 
�أعل���ى ن�سبة من حي���ث �لعمال���ة، و�لتي �سكلت 
نحو 37.1 % من �إجم���ايل عدد �لعاملني يف 
�مل�رضوع���ات �ل�سناعي���ة �مل�سرتكة لديه���ا، تلتها 
�الإم���ار�ت بن�سبة 35.2 %، فبقية دول �ملجل�س 
بن�سبة تقل ع���ن ذل���ك، �إال �أن �الإمار�ت حظيت 
بالن�سيب �الأكرب من ع���دد �مل�رضوعات �ل�سناعية 
�خلليجية �مل�سرتكة ب���دول جمل�س �لتعاون عام 

2013، و�لتي بلغ���ت 99 م�سنعاً، �أي بن�سبة 
42.7 % من �إجمايل عدد �مل�رضوعات �ل�سناعية 
يف دول �ملجل����س، تلته���ا �ل�سعودي���ة بن�سبة 
25%، ثم ُعمان بن�سبة 12.5، ثم قطر بن�سبة 
11.2 %، ث���م �لبحرين بن�سبة 7.3 % و�أخريً� 

�لكويت بن�سبة %1.3.
�شناعة كيماوية بال�شتيكية

�لكيماوي���ة  �ل�سناع���ات  قط���اع  ويح���وز 
و�لبال�ستيكية �لع���دد �الأكرب من �مل�سانع بدول 
�ملجل����س وهو 65 م�سنع���اً، وبن�سبة 28 % من 
�إجمايل �مل�سانع �خلليجية �مل�سرتكة، تاله قطاع 
�سناعة م���و�د �لبناء بع���دد 43 م�رضوعاً بن�سبة 
18.5 %، ف�سناعة �ملو�د �لغذ�ئية و�مل�رضوبات 
بن�سبة 14.2 %، فاملنتجات �ملعدنية �مل�سنعة 
�ملعدني���ة  فال�سناع���ات   ،%  11.6 بن�سب���ة 
�الأ�سا�سي���ة بن�سب���ة 6 %، و�سكل���ت �ل�سناع���ات 
�الأخرى ن�سب���ة 21.7 %، م�س���ريً� �إلى �أن قيمة 

�ال�ستثم���ار�ت �ملرت�كم���ة �الإجمالي���ة يف �ل�رضكات 
�خلليجي���ة �مل�سرتك���ة بلغت ع���ام 2013 نحو 
23 ملي���ار دوالر، �أي 13.2 % فقط من �إجمايل 
�الأم���و�ل �مل�ستثم���رة يف �مل�رضوع���ات �ل�سناعية 
�مل�سرتكة كافة، وحظي قطاع �لكيماويات و�ملطاط 
و�لبال�ستي���ك باأك���رب ن�سيب م���ن �ال�ستثمار�ت، 
بحو�يل 11.2 ملي���ار دوالر وبن�سبة 48.7 %، 
تركز معظمه يف �ململكة وقطر، تاله قطاع �سناعة 

ترّكزت ال�ستثمارات 
الأجنبية يف �سناعات 
املنتجات املعدنية 
والآلت والأجهزة 

الكهربائية
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�ملع���ادن �الأ�سا�سية بحو�يل 7.2 مليار�ت دوالر، 
وبن�سب���ة 31.2 %، وتركز �أك���رثه يف �لبحرين 
وُعمان و�ل�سعودية، ثم �سناعة مو�د �لبناء بن�سبة 
7.7 %، ثم �ملو�د �لغذ�ئية و�مل�رضوبات بن�سبة 
4 %، ثم باقي �ملنتجات بن�سب تقل عن ذلك.

ال�شتثمارات الأجنبية

وتبل���غ قيمة �ال�ستثمار�ت �الأجنبية يف دول 
�خلليج 53 ملي���ار دوالر، ترّك���زْت يف �سناعات 
�ملنتجات �ملعدنية و�الآالت و�الأجهزة �لكهربائية، 
و�ل�سناع���ات �لكيماوية و�لبرتوكيماوية، وقد وّفرْت 
هذه �ال�ستثمار�ت قر�بة 302 �ألف فر�سة عمٍل يف 
�ل�سوق �خلليجي���ة، �أما ن�سبة ه���ذه �ال�ستثمار�ت 
من �إجمايل �ال�ستثم���ار�ت يف �ل�سناعة �لتحويلية 
فت�سل �إلى 14%، �أم���ا توزيع هذه �ال�ستثمار�ت 
على �لن�ساطات �ل�سناعية فهي متثلت يف �لن�ساط 

�ل�سناعي.

عقبات وحتديات
لكن تبق���ى هناك بع����س �لتحديات �لتي 
ميك���ن تذليله���ا و�لتغلب عليه���ا، و�لتي تتمثل 
باملناف�س���ة م���ن �ملنتج���ات �الأجنبي���ة �ملماثلة، 
خ�سو�ساً يف جم���ال �ل�سناع���ات �الإحاللية، حيث 
�إن �ل�سوق �خلليجي���ة مفتوحة بال حو�جز جمركية 
عالية �أو تقييد كمي، كما تو�جه بع�س �ل�سناعات 
�لت�سديري���ة مناف�سة غري متكافئ���ة يف �الأ�سو�ق 
�خلارجية، ب�سبب فر�س قيود ور�سوم على دخول 
هذه �ملنتجات �إلى �أ�سو�ق �لدول �الأجنبية، مثل 
�الألومني���وم وبع�س �ملنتجات �لبرتوكيماوية، كما 
�أن �ل�سناعة �لت�سديرية تتاأثر �أحياناً ب�سبب وجود 
�الأزمات �القت�سادية �لعاملية، وتدين �أ�سعار �لنفط 
�لبرتوكيماوية  و�ل�سناع���ات  �لنفطية  و�مل�ستق���ات 

�ملرتبطة بها.
ل���ذ� ال بد من ب���ذل �جله���ود لتعزيز قدرة 
�ل�سناع���ات �لوطني���ة �خلليجي���ة عل���ى مناف�سة 

�ملنتجات �الأجنبية، وذل���ك بالعمل على تقوية 
�لرو�بط �الإنتاجي���ة لل�سناعات �لقائم���ة وتكاملها، 
و�لعمل على خف����س �لتكاليف �الإنتاجية، وتعزيز 
�ل�سناع���ات ذ�ت �ملي���زة �لن�سبي���ة، وتلك �لتي 
تعتمد عل���ى ��ستغالل �مل���و�رد �ملحلية، وبذل 
�جلهود لتفعي���ل دور مر�كز �لبح���وث و�لتطوير، 
�ملعرفية  �ل�سناع���ات  �إل���ى  �النتقال  وت�سجي���ع 
و�حليوي���ة ذ�ت �لقيمة �مل�ساف���ة �لعالية، و�لعمل 
على تنمي���ة �لق���در�ت �الإنتاجية ل���دى �لكو�در 
�لوطني���ة، و�لعمل عل زيادة جم���االت �لتن�سيق 
و�لتكامل �ل�سناعي بني دول جمل�س �لتعاون مبا 
يهدف �إلى حت�سني موقفه���ا �لتفاو�سي، وزيادة 

فر�س �ملناف�سة يف �الأ�سو�ق �الأجنبية.
اأ�شعار النفط

ومن �ملتوقع �أن يكون تر�جع �أ�سعار �لنفط 
حافزً� وم�سجعاً لدول جمل�س �لتعاون على �مل�سي 
يف �ل�سيا�س���ات �ل�رضوري���ة لتحقي���ق �لت�سحيح 
�لذ�تي لبنيتها �لهيكلي���ة �القت�سادية، وتر�سيد 
��ستخ���د�م �لطاق���ة، وتنويع قاع���دة �الإنتاج، 
و�لعم���ل عل���ى دع���م وم�ساندة �ل�س���ادر�ت غري 
�لنفطية، وتنويع �ال�ستثمار�ت، ودعم م�رضوعات 
�لبني���ة �الأ�سا�سي���ة م���ن طرق و�س���كك حديدية 
ومو�ن���ئ وتفعي���ل مر�ك���ز �لبح���وث و�لتطوير، 
وت�سجيع �البت���كار، وتكوين كو�در وطنية عالية 
�لتدريب و�لتاأهيل، و�ال�ستفادة من جتارب �لدول 
�الأخ���رى �لتي حققت جناح���اً يف عملية �لتنويع 
�القت�س���ادي، وتو�سيع م�ساهم���ة �لقطاع �خلا�س 
يف عملية �لتنمية، وتوفري �ملناخ �ملالئم جلذب 
�الأجنبية �ملفيدة، وتكوين �رض�كات  �ال�ستثمار�ت 

��سرت�تيجية مع �ل�رضكات �لعاملية.
تقرير عن منظمة �خلليج لال�ست�سار�ت �ل�سناعية، بت�رضف

قطاع ال�سناعات 
الكيماوية والبال�ستيكية 
يحوز العدد الأكرب من 
امل�سانع بدول التعاون
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 القانون اجلمركي املوحد ر�شم بدقة اآلية
اتخاذ القرار وجهات الخت�شا�ض وال�شتثناءات

اإلتزام منت�شبي اجلمارك بـ »التدرج 
الوظيفي« ي�شمن �شال�شة �شري 

العمل وجناحه
ر�س���دت �لقو�ع���د �لقانوني���ة قاعدة ُت�سم���ى بال� 
»�لتدرج �لوظيف���ي«، وذلك بهدف �سم���ان �سال�سة 
�لعم���ل وجناحه وخلق بيئة عمل �سحية ذ�ت قدر كبري 
من �لر�سانة ولتنفيذ �لو�جبات �لوظيفية ح�سب �الأ�سول، 
وتعني هذه �لقاعدة  ب�سكل موجز و�جب طاعة �ملوظف 
مل�سوؤوله ب�س���كل مت���درج، �أي وفقاً لله���رم �أو �ل�سلم 
�الإد�ري لالإد�رة ككل، ف���ال ي�ستطيع �ملروؤو�س خمالفة 
�لرئي�ش و�إل ُعدَّ فعله غري م�روع وتعدي �ريح على 
�سالحيات من يعلوه و�رتكاباً ملخالفة قانونية قد ت�سل 

مل�ستوى �جلرمية.

وفقاً لذلك �سنتطرق �أواًل للحديث عن ماهية 
�الخت�سا�س �الإد�ري، وثانياً �الخت�سا�س يف قانون 
�جلمارك �ملوح���د لدول جمل����س �لتعاون لدول 
�خلليج �لعربية، و�أخريً� �الآثار �ملرتتبة على جتاوز 

�الخت�سا�س.
اأوًل: ماهية الخت�شا�ض الإداري:

ت�ستم���د �جلهة �الإد�ري���ة �خت�سا�سها باإ�سد�ر 
�لق���ر�ر �الإد�ري من �لقانون �ل���ذي يحدد ذلك 
�الخت�سا����س بالق���ر�ر و�سو�بط �إ�س���د�ره، كما �أن 
لالخت�سا�س م�سادر متع���ددة، فالت�رضيع يعترب 
م�سدرً� مبا�رضً� ملمار�س���ة �الخت�سا�س باإ�سد�ر �لقر�ر 
�الإد�ري، و�ل�سلط���ة �الإد�رية ت�ستم���د �خت�سا�سها 
باإ�سد�ر �لقر�ر�ت �الإد�رية من �لن�سو�س �لت�رضيعية، 
كالد�ستور و�لقو�ن���ني و�ملر��سيم �أو من �ملبادئ 

�لعامة للقانون وكذ� �الجتهاد �لق�سائي.

وبالرج���وع �إل���ى كٍل من �لقان���ون �الإد�ري 
و�مل���دين و�جلمرك���ي �حلاليني جن���د �أنهما قد 
د� جمموعة م���ن �لخت�سا�س���ات، مثل �سلطة  حدَّ
رئي�س �جلمارك يف قانون �جلمارك �ملوحد لدول 
جمل�س �لتع���اون، وكمثال على ذلك ن�س �ملادة 
رق���م )44/ ب( من �لقانون عل���ى �أنه »ال يجوز 
جتزئة �الإر�سالية �لو�حدة من �لب�سائع، وكا�ستثناء 
لذلك من���ح �لقانون �سلط���ة �الخت�سا�س لرئي�س 
�جلمارك باأن ي�سمح الأ�سباب مربرة بالتجزئة على 
�أال يرتت���ب على هذه �لتجزئ���ة �أي خ�سارة تلحق 

باخلزينة«.
كما ميك���ن تفوي�س �الخت�سا����س، وهو نقل 
�خت�سا�سات �سلطة معين���ة �إلى �سلطة �أخرى وفق 
�روط حمددة بن�ش قانوين، ومنها �حللول، وهو 
�أن حت���ل �سلطة معينة حمل �أخ���رى وفق �روط 

و�سكلي���ات حم���ددة قانوناً حي���ث يح�سل مانع 
لل�سلط���ة �الأ�سلية �ملكلفة باتخاذ ق���ر�ر �إد�ري، �أو 
حني متتنع عن �لقيام بذل���ك، وتكون للجهة 
�لتي حتل حمل غريه���ا نف�س �ل�سلطات بخالف ما 
عليه �حلال يف �لتفوي�س، وهو يتم بقوة �لقانون 

وال يحتاج �إلى قر�ر خا�س و�رضيح.
ثانيــًا: الخت�شا�ــض يف قانــون اجلمــارك 
املوحــد لــدول جمل�ــض التعــاون لدول 

اخلليج العربية:

�الأ�سل قانوناً �أن �لقو�عد و�لن�سو�س �لقانونية 
ملزمة وال ميكن جتاوزها، ولكن قد حت�سل �أ�سباب 
خارجة ع���ن �الإر�دة عند تطبيق ه���ذ� �لن�س مما 
ْفَو م�س���ار �لتنظيم، ويكون  ي���وؤدي ل�رضر يعكر �سَ
تاأثري تطبي���ق �لقاعدة �الأ�سلية هن���ا عك�سي �أي 
�سلبي �الأثر، ولذلك قام �مل�رضع بر�سد ��ستثناء�ت 

اإعداد- فاطمة حممد علي:
باحث قانوين - �شعبة ال�شئون القانونية
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على �الأ�سل يف حالة تعذر تطبيقه �أو �أن تطبيقه 
يعيق �سري �مل�سلح���ة �لعامة. وجتدر �الإ�سارة �إلى 
�أنه حت���ى تاأخذ ه���ذه �ال�ستثناء�ت ق���وة �لن�س 
�لقانوين �الأ�سيل يج���ب �أن ين�س على �رض�حًة ال 
�سمن���اً بالقانون، كما هو �حل���ال بقانون �جلمارك 
�ملوح���د لدول جمل����س �لتعاون ل���دول �خلليج 
�لعربي���ة، حيث بنيَّ جمي���ع �لقو�عد �جلمركية 
�لتطبيق باالأ�س���ل ور�س���د �ال�ستثناء�ت  �لالزم���ة 

�رض�حًة بالن�سو�س.
وقد ُي�سِبغ �لقانون ه���ذه �ال�ستثناء�ت قوة 
بحيث �أنه ال ي�سعه���ا �إال بيد قمة �ل�ُسلم �الإد�ري 
للموؤ�س�سة، وذلك لكون قر�ر �تخاذ �ال�ستثناء من 
عدمه يوؤثر على م�سلحة �لدولة �سو�ء �قت�سادياً �أو 

�جتماعياً �أو �سيا�سياً. 
�سياق���اً ملا �سبق، ف���اأن �لقان���ون �جلمركي 

�ملوحد ق���د ر�سد ع���دد)45( �خت�سا�س رئي�س 
�جلمارك، منها ما ه���و على �سبيل �الأ�س��ل ومن��ها 
م���ا هو على �سبي���ل �ال�ستثناء، ذل���ك ما يجعلنا 
َع بي���د رئي�س  ن���الح���ظ �أن �لقان���ون ق���د َو�سَ
�جلمارك �سلطة رئا�سية علي���ا بقمة �لهرم �الإد�ري 
ب�سئون �جلمارك يف �تخاذ قر�ر�ت لها من �الأهمية 
�لزمانية و�ملكانية ما يخ���دم �سالح �لدولة، ومن 
هذه �ل�سالحيات هي »�سالحية �لرئي�س يف قبول 
�لبيان �جلمرك���ي دون �لفو�تري �الأ�سلية �مل�سدقة 

و�لوثائق �ملطلوبة«.

بني �لقانون �جلمركي وجوب و�إلز�مية تقدمي 
�لفو�ت���ري �الأ�سلية �مل�سدق���ة و�لوث�ائق �ملطلوب�ة 
لقب���ول �لقيمة كعن�رض ممي���ز للب�ساع���ة، �أي �أن 
�إجر�ء�ت تخلي�س �لب�ساعة حتى ميكن �أن تف�سح 
قانون���اً يجب �أن يرفق �ساحبه���ا �لفو�تري �الأ�سلية 

�لر�سمية �مل�سدقة و�لوثائ���ق �ملطلوبة من �جلهة 
�ملخت�سة بذلك، و�ملف�سلة تف�سياًل �ساماًل للب�ساعة 
بحيث ال يوؤدي للب����س قانوين بها، وتعد هذه 
�لفو�تري و�لوثائق م�ستند�ت ر�سمية مطلوبة �إلز�مياً 
الإمت���ام عملية ف�سح �لب�سائ���ع، بحيث ال ميكن 

جتاوزها من �لناحيتني �ملو�سوعية و�ل�سكلية.
و�لتج���اوز �ملو�سوع���ي يعن���ي ع���دم �خذ 
�لفو�تري و�لوثائ���ق باإلغائها نهائياً كاأن مل تكن، 
�أي مبر�دف �آخر�إمت���ام ف�سح �لب�ساعة دون �إرفاق 
�لفو�ت���ري و�لوثائ���ق �الأ�سلية نهائي���اً، ويعد هذ� 
�لفعل جرمي���ة جمركية يحا�سب عليه���ا �مل�سوؤول 
على �رتكاب �لفعل لعدم �لتز�مه بالن�س �لقانوين 

بوجوب �إرفاق هذه �مل�ستند�ت.
�أم���ا �لتج���اوز �ل�سكل���ي يعني تاأجي���ل �أخذ 
�الإجر�ء�ت  ترتي���ب  و�لوثائق بتغي���ري  �لفو�ت���ري 
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�جلمركي���ة �لقانوني���ة، �أي �أن �لب�ساع���ة ُتف�سح 
وتدخل �ل�سوق ويت���م �ملد�ولة بها و�لتجارة فيها 
وبعد ذلك ياأتي �ساحب �لب�ساعة بهذه �لفو�تري، 
وبذل���ك تعد كذلك هذه �حلال���ة جرمية جمركية 
لعدم �لتز�م �مل�سوؤول عنه���ا بالرتتيب �الإجر�ئي 

�لقانوين.
وق���د ج���اء �ال�ستثناء ب�س���كل �رضيح مبنت 
�لقان���ون �جلمركي فقد ن�س �رض�حًة على �سالحية 
رئي�س �جلمارك يف �إمتام �إجر�ء�ت ف�سح �لب�ساعة 
دون تق���دمي �لفو�تري و�لوثائ���ق �الأ�سلية وباقي 
�لوثائ���ق �مللزمة قانوناً، وقد منح �لقانون بذلك 
�سلطة رئي����س �جلمارك يف �تخاذ ق���ر�ر �ل�سماح 
بالف�س���ح دون �الأور�ق �ملطلوب���ة وفق���ا خلربته 
وروؤيت���ه �جلمركية �لعملية عل���ى �أر�س �لو�قع وما 
حتكمه �لظ���روف �حلالية للبلد �سو�ء ظروف جتارية 
�أم �قت�سادي���ة �أم غريه���ا، وذلك وفق���اً ل�سمانات 
م�رضفي���ة �أو نقدي���ة �أو تعهد خط���ي خالل مدة 
حم���ددة قانوناً. ويجدر �النتباه على �أن �لقانون 
قد منح رئي�س �جلمارك �سلطة �إ�سافية هنا �أال وهو 
�الخت�سا����س يف تفوي�س هذه �ل�سالحية للمخت�س 
وفق���اً ل�سلطت���ه �لتقديرية، عل���ى عك�س بع�س 
�ل�سالحيات �لتي ح�رض �لقانون �خت�سا�سها للرئي�س 

فقط دون �سلطة تفوي�سها للغري.
قانوناً  ُتَكي���ف  �ملمنوح���ة  �ل�سلط���ة  وه���ذه 
»بال�سلط���ة �لتقديري���ة«، �أي �أن رئي�س �جلمارك 
يك���ون مبثابة �لقا�سي يف �إ�سد�ر �حلكم، فيحلل 
�لو�قعة وينظر ملاهيته���ا و�أ�سبابها ومدى �إمكانية 
ت�سهي���ل عملي���ة �لف�س���ح �أم ال، وياأخ���ذ بعني 
�العتبار �أهمية تي�سري حركة �لتجارة �لتي توؤثر على 
�قت�ساد �لدولة و��ستثمار�تها، ويقوم تاليا بتقدير 

�لوقائع وترجيح �مل�سلحة �لعامة للدولة.
وبهذ� �ملنحى �ملتخذ من قبل �مل�رضع نرى 
�أنه قد قام مبو�زنة �الأمر، عن طريق تاأمني �حلماية 
لقوة �لقانون �لذي ي�سب يف �مل�سلحة �لتنظيمية 
لبيئة �لعمل، ويف ذ�ت �لوق���ت قام باإرخاء زمام 
هذه �لقوة �لقانونية مبنح �لرئي�س هذه �ل�سالحية 
و�ل�سلطة �لتقديرية، بهدف ت�سهيل �ن�سياب حركة 

�لتجارة عرب �حلدود و�ملنافذ �جلمركية.
وق���د تتمثل ه���ذه �حل���االت عل���ى �سبيل 

�ملثال بتاأخر ورود �لفو�ت���ري �الأ�سلية ب�سبب عطل 
�إلكرتوين خ���ارج ع���ن �الإر�دة لب�ساعة م�ستوردة 
ميلكه���ا تاجر ذو �سمعة ح�سنة جتارياً بالدولة وذو 
ملف ممت���از ب�سئون �جلم���ارك دون �أي خمالفات 
�أو �أخطاء �سابق���ة، في�ستطيع يف هذه �حلالة �أن 
يقوم رئي�س �جلمارك با�ستثن���اء �الأ�سل و�ل�سماح 
باإمت���ام �الإجر�ء�ت دون �إرف���اق �لفو�تري �ملطلوبة 
مقابل تعه���د مالك �لب�ساع���ة بجلبها خالل مدة 
زمنية حمددة، وذلك وفقا لتقدير �لرئي�س مبدى 
�أهمية �لتج���ارة للدولة وتاأثريها عل���ى �النتعا�س 
�القت�س���ادي د�خلي���اً وخارجي���اً وت�سهيل �حلركة 

�لتجارية دون �لعرقلة �لتامة.
وكمثال �آخر على ذلك »�لب�سائع �ملو�سمية« 
يف حالة م���ا �إذ� ح�سل �سبب خارجي يف تعطيل 
ورود �لفو�تري و�لوثائق �ملطلوبة بالوقت �ملحدد 
له���ا، فباالإمكان �أن يقرر رئي����س �جلمارك تاأجيل 
تق���دمي �الأور�ق وذل���ك لع���دم تاأخ���ري دخول 
�لب�ساع���ة يف مو�سمها كالب�سائع �خلا�سة باالأعياد 
�لوطني���ة و�لدينية �أو �لب�سائ���ع �لرم�سانية، الأن 
تاأخ���ري �لف�سح هنا من �ساأنه �حل���اق �رضر بالتاجر 
و�مل�ستهلك لفو�ت �لهدف م���ن ��ستري�د �لب�ساعة 
وهو �ملنا�سبة �ملو�سمية، مما يوؤدي ذلك الإعد�م 
قيمته���ا بال�س���وق و�له���دم �لتدريج���ي لتجارة 

و�قت�ساد �لدولة.
ثالثًا: الآثار املرتتبة على جتاوز الخت�شا�ض:

َب���نَي �لقانون ب�س���كل عام �أهمي���ة ومكانة 
»�الخت�سا����س«، �إال �أنه يف ذ�ت �لوقت قد حدد 
نطاقه وح����رض �ملدى ال�ستخد�م���ه، بالتايل فاأن 
مالك �الخت�سا�س عليه �أن يلتزم بالنطاق �لقانوين 
الخت�سا�سه، وبالرجوع لقان���ون �جلمارك �ملوحد 
لدول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية فقد 
ن�س على خمتلف �الخت�سا�سات �الإد�رية �جلمركية 
وحدد نطاقها �لقان���وين ب�سمانات حتمي مكانة 
�لقانون، الأن من �ساأن �لتعدي على هذ� �لنطاق 

�أن ُيرتب ثالثة �آثار وهي على �لنحو �لتايل:
�جلمرك���ي  �لقان���ون  من���ح  االعت��راض: 

�الخت�سا�س لرئي�س �جلمارك ب���اأن ي�سدر �لقر�ر�ت 
�لالزم���ة لتح�سيل �ل�رض�ئب »�لر�س���وم« �جلمركية 
و�لر�س���وم �الأخ���رى و�لغر�مات �جلمركي���ة �لثابتة 

�لت���ي تخلف �ملكلف عن �أد�ئه���ا، وقيد �لقانون 
ذ�ته هذ� �الخت�سا�س فاأجاز �العرت��س على قر�ر�ت 
�لتح�سيل لدى �إد�رة �سئون �جلمارك خالل خم�سة 
ع����رض يوماً من تاريخ �لتبلي���غ، غري �أن ذلك ال 
يوق���ف �لتنفيذ �إال �إذ� �أديت عن �ملبالغ �ملطالب 

بها تاأميناً مبوجب كفالة بنكية �أو نقدية.
التظل��م: منح �لقان���ون �جلمركي �سالحية 

�الخت�سا����س بفر����س �لغر�م���ات �جلمركية لرئي�س 
�جلم���ارك �أو م���ن يفو�سه بذلك، وق���ام �مل�رضع 
هنا مبو�زنة كف���ي �الخت�سا�س وقوة �لقانون فاأجاز 
�لتظلم ل���دى �لوزير �أو �جلهة �ملخت�سة من قر�ر�ت 
�لتغ���رمي وذلك خالل خم�سة ع�رض يوماً من تاريخ 
�لتبليغ، وللوزير �أو �جله���ة �ملخت�سة تثبيت قر�ر 

�لتغرمي �أو تعديله �أو �إلغاوؤه.
اللج��وء للقضاء: يك���ون للم�ستورد �حلق 

يف �للجوء للق�ساء، ومث���ال ذلك ما يتعلق بقر�ر 
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ا�شت�شارات قانونية ..
تو��سل جمل���ة »�جلمارك« ن�رض ه���ذه �لز�وية بهدف 
تعزي���ز �لوعي �لقانوين لدى خمتل���ف �رض�ئح �ملجتمع، 
ورف���ع م�ست���وى �إدر�ك �الأف���ر�د ملا لديه���م من حقوق 
وم���ا عليهم م���ن و�جبات،�إ�سافة �إلى �لتعري���ف بتفا�سيل 
�الأنظمة و�لقو�نني و�الإجر�ء�ت �لقانونية �ملرعية يف مملكة 

�لبحرين.
ما املق�شود بالتلب�ض باجلرمية؟ 

ذه���ب �مل�رضع يف �ملادة 51 م���ن قانون �الإجر�ء�ت 
�جلنائي���ة �إلى �أن �جل���اين يكون متلب�س���اً باجلرمية حال 
�إرتكابها �أو بع���د �إرتكابها بربهة ي�س���رية، و�أكدت �ملادة 
على �أن �جلرمية تعترب متلب�ساً بها �إذ� تبع �ملجني عليه 
مرتكبه���ا، �أو تبعته �لعامة مع �ل�سياح �إثر وقوعها، �أو �إذ� 
وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاماًل �آالت �أو �أ�سلحة 
�أو متاع �أو �أ�سياء ي�ستدل منها على �أنه فاعل �أو �رضيك فيها 
�أو �إذ� وجدت به يف هذ� �لوقت �آثار �أو عالمات تفيد ذلك. 

متى تنق�شي الدعوى اجلنائية؟
نظ���م قانون �الإجر�ء�ت �جلنائية يف �ملو�د 20-17 
�أحو�ل �إنق�ساء �لدعوى �جلنائي���ة فذهب �إلى �أن �لدعوى 
�جلنائية تنق�سي بوف���اة �ملتهم �أو ب�سدور حكم بات فيها 
�أو بالتنازل عنها ممن له حق فيه �أو بالعفو �ل�سامل �أو �إلغاء 

�لقانون �لذي يعاقب على �لفعل �أو مب�سي �ملدة.
وتنق�سي �لدعوى �جلنائية يف �جلنايات مب�سي ع�رض 
�سن���ني ويف �جلنح مب�سي ثالث �سن���ني ويف �ملخالفات 
مب�س���ي �سنة و�حدة، وذلك من يوم وقوع �جلرمية، ما مل 

ين�س �لقانون على خالف ذلك.
وال يوقف �رضي���ان �ملدة �لتي تنق�س���ي بها �لدعوى 
�جلنائية الأي �سبب كان، وتنقطع �ملدة �لتي تنق�سي بها 
�لدعوى �جلنائية باإجر�ء�ت �لتحقيق �أو �الإتهام �أو �ملحاكمة 
�أو باالأمر �جلنائي وكذلك باإجر�ء�ت �الإ�ستدالل �إذ� �تخذت 
يف مو�جهة �ملته���م �أو �إذ� �أخطر بها بوجه ر�سمي وت�رضي 
مدة جدي���دة من يوم �الإنقطاع، و�إذ� تعددت �الإجر�ء�ت 
�لتي تقطع �ملدة فاإن �رضيانها يبد�أ من  تاريخ �آخر �إجر�ء.

و�إذ� تعدد �ملتهم���ون يف جرمية فاإن �نقطاع �ملدة 
بالن�سبة الأحدهم يرتتب علي���ه �نقطاعها بالن�سبة للباقني 

ولو مل تكن قد �تخذت �سدهم �إجر�ء�ت قاطعة للمدة.

جلن���ة �لف�سل بالقيمة و�لتي ت�سكل مبوجب قر�ر م���ن رئي�س �جلمارك، وتكون مهمتها 
حل �خلالفات �لت���ي تن�ساأ بني �لد�ئرة �جلمركية و�أ�سحاب �لعالقة حول قيمة �لب�سائع 
�مل�ستوردة، فاأجاز �لقانون �جلمركي للم�ست���ورد حق �للجوء للق�ساء مت�سقًة مع �لن�س 
�لد�ستوري �ل�سامن �الأكرب لذلك �حلق. وختاماً نقول �إنه ينبغي على �جلميع �اللتز�م 
مببد�أ �أ�سا�سي يف �حلياة �لعملية وهو »عدم �لت�رضيح و�تخاذ �لقر�ر�ت �الإد�رية فيما ال 
يخ�س مركزه �لوظيفي« فيجب على رئي�س �لق�سم �أال يقوم باإ�سد�ر قر�ر من �خت�سا�س 
مدير �الإد�رة �أو �ملدير �لعام، الأنه بذلك قد تعدى على �خت�سا�س من هو �أعلى منه، 
كما �أن هذ� �لفعل قد ي�سبب �أ�رض�رً� من �ساأنها �الإخالل بالنظام �لعام وح�سن �سري عمل 

�الإد�رة.
�أن مر�عاة �ملوظف �لع���ام حلدود �خت�سا�سه يعفيه من حتمل �مل�سوؤولية �الإد�رية 
و�ملدني���ة و�جلنائية �لتي ق���د ت�سل للمالحقات �لق�سائية برفع دع���اوى �أمام �لق�ساء 
�ملدين لطلب �لتعوي����س عن �ل�رضر �ملادي �أو �ملعنوي ل���الإد�رة، و�الأخطر من ذلك 
وقوعه حتت طائلة �مل�سوؤولية �جلنائية وفقاً لقانون �لعقوبات �لبحريني كانتحاله �سفة 
وظيفية �سو�ء من ق�سد �أو دون ق�سد يعر�سه لعقوبة �حلب�س �أو �لغر�مة، وذلك عندما 
يدخ���ل يف وظيفة �أو خدمة عامة �أو يجري عماًل من �أعمالها �أو من مقت�سياتها دون �أن 

يكون خمت�سا �أو مكلفا بها. 
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ن من اإيالء مهام اإ�شافية للموظفني زيادة التدريب متكَّ

العمل الإ�شايف واملوازنة بني 
م�شلحة املوظف وال�شـركة

م���ن �ملمكن �أن يكون وقت �لعمل �الإ�سايف عوناً كب���ريً� ل�رضكة ما خالل �الأوقات �لع�سيبة �لتي قد متر بها، �أو رمبا يعجل 
باإنحد�رها �إلى منطقة �خلطر، و�لفرق بني هذين �الأمرين هو م�ساألة لها عالقة باالإ�سرت�تيجية �لتي تنتهجها �ل�رضكة. 

يف حني �أن وقت �لعمل �الإ�سايف غالباً 
ما ي�ستخ����دم يف ذروة �للحظات �ل�سعبة، 
فاإن����ه ميكن �أي�ساً �أن ي����درج بنجاح �سمن 
خط����ة عمل �ل�رضك����ة، فاإذ� كان����ت �رضكتك 
تعتم����د يف كث����ري م����ن �الأحي����ان عل����ى 

�لعمل  �لذي����ن يرغب����ون يف  �ملوظف����ني 
ل�ساعات �إ�سافية، فاإنه يجب �لنظر يف �إجر�ء 
عملية مر�جعة الأوق����ات �لعمل �الإ�سايف كما 
يتطلب �الأمر حتليل كيفية ��ستخد�م �لعمل 
�الإ�س����ايف حالي����اً، وذلك على ح����د �سو�ء 

�قت�سادي����اً �أم ثقافياً وحتديد عدد �ساعات 
�لعمل �الإ�س����ايف �لتي ت�ستخدم يف �ل�سهر 
�لو�ح����د ومعرفة �ملوظفني �لذين يحققون 
�الإ�ستفادة منها، ومدى فعالية ذلك، وهل 
�أ�سبح نظام �لعم����ل �الإ�سايف جزءً� متوقعاً 
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من دخل هوؤالء �ملوظفني من عدمه.
بع����د ذلك، يتطلب حتدي����د �لفرت�ت 
��ستخد�م  �لتي يعت����رب فيه����ا  �لرئي�سي����ة 
�لعمل �الإ�سايف �أمرً� �رضورياً، وبالتايل يجب 
و�سع خطط����ك لل�رضكة وفق����اً لذلك، فمن 
خالل و�س����ع �الإ�سرت�تيجات ب�سكل ر�سمي، 
�سي�سبح با�ستطاعتك تفادي عن�رض �ملفاجاأة 
و�لكثري من �ل�سغوط يف �إطار هذه �لعملية.

300 اإلــى 350 �شاعة عمــل اإ�شايف لكل 

موظف

عندما يتم عر�س وقت �لعمل �الإ�سايف، 
فاإن عددً� قلياًل من �ملوظفني يف كثري من 
�الأحي����ان يتحملون طو�عية �لعبء كله، فما 
يرت�وح بني 300 �إل����ى 350 �ساعة عمل 
�إ�سايف ل����كل موظف �سنوي����اً يعترب معداًل 

معقواًل بالن�سبة �إلى عمال �لورديات.
وف�����ي مق����ال كتب����ه روجرديكر�س����ون 
بعن����و�ن »عليك حتقيق �لف����وز يف مبار�ة 
�لوق����ت �الإ�سايف« يقرتح ديكر�سون عددً� 
من �لقو�عد ب�ساأن �حل����د �الأق�سى ل�ساعات 
�لعم����ل، ويق����ول �إن هن����اك قاع����دة عامة 
�سحيح����ة لتحقيق �أق�سى ق����در من �ساعات 
�لعمل �ملقررة وهو 72 �ساعة يف فرتة �سبعة 
�أي����ام ملدة ت����رت�وح من �ستة �إل����ى ثمانية 
�أ�سابي����ع، و�إذ� �حتج����ت �لعم����ل �الإ�سايف 
لفرتة �أطول، فاإن �حلد �ملو�سى به ال يجب 
�أن يكون �أكرث م����ن 48 �ساعة و�ملقرر على 
�أ�سا�س منتظم على م����دى �أربعة �أ�سهر �إلى 

12 �سهرً�«.

ــف حتــمــل الــكــثــري من  ــوظ مــنــع امل
الأعباء مبفرده

للتعامل مع  �أخ����رى  ��سرت�تيجية  وثمة 
تقييد �ساعات �لعم����ل �الإ�سايف تتمثل يف 
نظ����ام �لتناوب، فف����ي �إطار ه����ذ� �لنظام، 
يقوم �ملوظفون بو�سع توقيعاتهم ب�ساأن 
�لرغبة يف �لعم����ل �الإ�سايف عل����ى �لقائمة 
�ملعدة و�ملخ�س�سة له����ذ� �لغر�س، وعندما 
يعمل موظف ما ع����ددً� معيناً من �ل�ساعات 
�الإ�سافية، يظه����ر �إ�سم����ه �أو �إ�سمها بو�سوح 
يف هذه �لقائمة ثم يختفي منها، على �أن 

يظهر بع����د ذلك �أ�سم �ملوظف �لتايل على 
�لقائمة و�لذي يكون موؤهاًل للعمل �الإ�سايف.

وه����ذ� ي�سم����ح ملجموعة م����ن �لعمال 
بالعم����ل �الإ�س����ايف يف �أي وردي����ة، كم����ا 
مين����ع �أي موظف و�حد م����ن حتمل �لكثري 
م����ن �الأعباء مبفرده، وب����داًل من ذلك، قد 
ترغب يف عر�س �لعم����ل �الإ�سايف وجتعله 
مقت�رضً� فق����ط على موظفني �أو جمموعة من 

�ملوظف����ني و�لذين ميكنه����م �لتعامل مع 
�ساع����ات �الإ�سافية هذه دون حدوث تر�جع 

كبري يف معدل �الإنتاجية.
وميك����ن يف كثري من �الأحي����ان �إعادة 
توزي����ع �ملوظف����ني، كم����ا ميك����ن �إعادة 
��ستخد�مه����م يف مكان �آخ����ر، �أو جنباً �إلى 
جن����ب مع �لعمل �الإ�سايف، كم����ا �أن زيادة 
�إعادة  �لتدري����ب �ستعمل عل����ى ت�سهي����ل 
�الإنت�سار لهوؤالء �ملوظفني، مما ي�سمح لهم 
باإرت����د�ء �لعديد من �لقبع����ات خالل فرتة 
معينة، فاإذ� ح�سل موظفيك على تدريبهم 
مبا فيه �لكفاية، ف�سيمكنك �أن تخطط �أي�ساً 
حلاالت �لغي����اب �لتي تنتج ع����ن �الإرهاق 

نتيجة �لعمل �الإ�سايف.
ويف حال ��ستخد�م وقت �لعمل �الإ�سايف 
ب�سورة متكررة يف �رضكتك، يتعني عليك 
معرفة كيف يفك����ر موظفوك ب�ساأن �لتعامل 
بطريقة �أف�سل مع نظ����ام �لعمل �الإ�سايف، 
وم����ن �ملحتمل �أن يتيح م�س����ح �أو در��سة 
معرفة كي����ف ت�سعر �الأغلبي����ة حيال ذلك، 
كم����ا ميكن �أن يت�سمن �مل�س����ح �أو �لدر��سة 
�الأ�سئل����ة �ملفتوح����ة �لتي رمب����ا تف�سي �إلى 
و�سع �إ�سرت�تيجيات مبتكرة لثقافة �رضكتك 

و�مل�سممة خ�سي�ساً لهذ� �لغر�س.

300 �ساعة عمل اإ�سايف 
�سنوياً حتقق عائداً 

جيداً للعامل

ل يجب اأن يتحول 
العمل الإ�سايف اإلى جزء 
ثابت من دخل املوظف



 تقاعد بعد 34 عامًا من التفاين يف العمل اجلمركي .. فوؤاد مندي :

كان يل �شـرف ت�شميم �شعار اجلمارك .. 
وقد متيزت يف املادة الفنية منذ �شغري

حاوره- م�شاعد مالزم ثاين 
اأمينةعبداهلل يو�شف

ُول���َد يف عائل���ة فنية فن�ساأ على ع�سق �لفن وبرع يف �لر�سم و�خلط حتديدً� حتى بات ي�سار �إلى �أعماله بالبنان، و�أ�سبح 
م�س���اركاً د�ئماً يف �لعديد من �لفعالي���ات و�ملعار�س د�خل مملكة �لبحرين وخارجها. �بن مدين���ة �حلد، ذي �ل� 55 عاما، 
ف���وؤ�د علي من���دي، تقاعد من �سئون �جلمارك بعد 34 عاماً من �لعمل �ملخل�س �ل���دوؤوب، وترك �أجمل ذكرى لدى زمالئه 
يف �لعم���ل، كما ترك ب�سمة و��سحة عندما ��ستثمر موهبته �لفنية كر�سام ت�سكيلي وخطاط يف ت�سميم �سعار �جلمارك �لقدمي 
و�حلايل، و�أ����رض�ف على �لت�ساميم �لفنية لكل ما يتعلق بالن�رض�ت و�الإ�سد�ر�ت �لدوري���ة، وقدم ��ست�سار�ته �لفنية يف �لر�سم 

و�خلط وغريها، وكان له عدة م�ساركات يف ر�سم �لكاركتري يف جملة �جلمارك.
يكفي �لق���ول �إنه ل�سدة ولعه و�إخال�سه يف عمله 
�جلمرك���ي يف مكتب �ملقاطعة يقول �الآن �إنه لو عاد 

�لزمن للور�ء ملا �ختار �إال هذ� �لعمل.
وكمكافاأة له على �إخال�سه وتفانيه و�سريته �لعطرة 

يف �لعمل ح�سل مندي على �سهادة �ملوظف �ملتميز، 
وهو ين�سح �الآن زمالئه يف �لعمل �جلمركي باالإخال�س 
و�لتفاين يف �لعمل و�إتقانه و�جنازه على �أكمل وجه.

وبع���د تقاع���ده يو��سل مندي حيات���ه �ملليئة 

بال�سعادة و�الإجناز، فهو يقول �إن �لتقاعد بد�ية حياة 
جديدة ميار�س فيه���ا هوياته �لعديدة ويتو��سل مع 
�أ�سدقائه �لكرث كما مي�سي وقتاً كبريً� مع عائلته �لتي 

تربطه فيها عالقة قوية جد�.

حديث الذكـريــــــات
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لي����س كل ذلك فح�س���ب، و�إمن���ا ي�ستثمر وقته 
�أي�سا يف �لتطوع م���ع موؤ�س�سات �أهلية وخريية يقوم 
مبعيتها باأعم���ال �خلري هنا وهناك، كم���ا �أنه ميار�س 

ريا�سة �مل�سي �ل�سفر و�ال�ستمتاع بالطبيعة.
�لت�سكيلي  بالفن���ان  �لتقت  جملة »�جلم���ارك« 
�ملوهوب، ومنت�سب �سئ���ون �جلمارك �سابقاً، و�ملحب 
الأ�رضته و�أ�سدقائه ومدينته، و�ملن�سغل بفعل �خلري، 

فوؤ�د علي مندي ، وعادت باحلو�ر �لتايل.
الطفولة،  حياة  عن  حتدثنا  اأن  لك  هل 

واحلياة الدرا�شة؟
حياة �لطفول���ة ع�ستها مبر�حله���ا �ملختلفة كاأي 
�إن�سان عادي، وقد ر�سم���ت لنف�س �أمنيات وطموحات 
منذ تلك �لف���رتة و�سعيت لتحقيقه���ا الحًقاً وع�ستها 

بحلوها ومرها.
كن���ت متمي���زً� يف �مل���ادة �لفنية حي���ث �إين 
م���ن عائلة تع�س���ق �لفن، و�لر�س���م و�خلط حتديد� 
كاأحد موروث���ات �لعائلة، �أما ع���ن �ملر�حل �لدر��سية 
من �البتد�ئي���ة �إلى �لثانوية �لعام���ة فقد كنت من 
�ملجتهدين و�ملثابرين، ودر�ست �ملرحلة �البتد�ئية 
و�الإعد�دي���ة يف مدر�س���ة �حلد للبن���ني، و�ملرحلة 
�لثانوي���ة يف مدر�س���ة �لهد�ي���ة �خلليفي���ة �لثانوية 
للبن���ني، وكنت �أو�ظب على �مل�ساركة يف �مل�سابقات 
�لفني���ة �لتي تقيمها �ملدر�س���ة وجتهيز �حلفالت يف 

�ملنا�سبات �لوطنية.
عائلة  ومــن  ت�شكيلي  فنان  ــك  اأن ومبــا 
الأعمال  هي  ما  الت�شكيلي،  الفن  تهوي 

واملعار�ض التي �شاركت فيها؟
ولقد �ساركت يف �لعديد م���ن �ملعار�س �لفنية 
يف �لبحري���ن طيلة �ل�سنو�ت �ملا�سي���ة، ويف �لوقت 
�حلايل لدي �لعديد من �لدعو�ت �لر�سمية للم�ساركة 
يف �ملعار�س �لفنية بدولة �الأمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وخا�سة يف �إمارة �أبوظبي، وكما قمت بتنفيذ �لعديد 

من �ل�سعار�ت للموؤ�س�سات و�للجان �الأهلية.
حدثنا عن م�شوارك بعد التخرج؟

�أنهي���ت در��ستي �لثانوي���ة و�لتحقت باجلمارك 
مبا�رضة �سنة 1978م.

ومــاذا عن بدايــة م�شوارك مــع اجلمارك 
والزمالء الذي عا�رشوا معك تلك الفرتة؟

ب���د�أت م�سو�ري يف �جلم���ارك يف مكتب �ملقاطعة 
�لذي هو �الآن قيود �ال�ستري�د و�لت�سدير ب�سوؤن �لتخلي�س 
�جلمرك���ي، وجمعتني عالقات �أخ���وة و�سد�قة وزمالة مع 
جميع موظفي �الإد�رة يف ذلك �لوقت، حيث كان عملنا 
مرت�بطا من �الأعلى �أي �الإد�رة و�سواًل �إلى �سالة �لتخلي�س.

كما قلت اأنك عملت يف مكتب املقاطعة 
واأنت فــنان ت�شكيلي، األ تــــري اأن الوظيفة 

بعيدة كل البعد عن م�شارك الفني؟
نعم، �أن���ا �تفق معك يف ذل���ك، لكن حينما 
عملت يف مكتب �ملقاطع���ة كنت يف بد�ية طريقي 
للعمل بعد تخرجي من �لثانوية �لعامة، وهلل �حلمد 
فقد ��ستثمرت طاقتي �لفنية كر�سام ت�سكيلي وخطاط، 
حي���ث كان يل �ل����رضف يف ت�سميم �سع���ار �جلمارك 
�لقدمي و�حلايل بعد �أن جرى و�سع �سئون �جلمارك 
حتت مظل���ة وز�رة �لد�خلية، وكذل���ك �الأ�رض�ف على 
�لت�ساميم �لفنية لكل ما يتعلق بالن�رض�ت و�الإ�سد�ر�ت 

�لدورية، و�أي�س���ا كنت �أعطي ��ست�سار�ت فنية خمتلفة 
يف �لر�سم و�خل���ط وغريها، وكانت يل عدة م�ساركات 
يف ر�س���م �لكاركتري يف جملة �جلمارك، وقد كان يل 

�رضف �حل�سول على �سهادة �ملوظف �ملتميز.
مـــاهــي ن�شيحــتــك التــي تقدمهــا لــكل 

منت�شبي العمل اجلمركي؟
ح���ب �لعمل و�الخال�س فيه، خا�س���ة و�أن �لعمل 
�جلمركي هو عمل وطني ح�سا�س يتطلب يقظة د�ئمة 
و�سهر على حماي���ة �أمن �لوطن و�ملو�طن، كما �أن�سح 
باحلفاظ على عالقات �سحيحة و�أخوية مع �لزمالء يف 
�لعمل و�لروؤ�ساء و�ملروؤ�سني، وكذلك �ملتعاملني مع 

 اأنا من عائلة تع�سق الفن وقد متيزت 
يف املادة الفنية منذ �سغري
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�سوؤون �جلمارك من م�ستوردين وخمل�سني.
ت�شاعد  التي  الأ�ــشــبــاب  هــي  مــا  بــراأيــك 

املوظف على النجاح يف عمله؟
�الأ�سباب يف ر�أي���ي �ل�سخ�سي �ملتو��سع ميكن 
ح�رضها يف تاأدي���ة �لعمل باتق���ان تطبيًقا للحديث 
�ل�رضي���ف: »�إن �هلل يحب �إذ� عم���ل �أحدكم عماًل �أن 
يتقن���ه«، و�أن يعمل �ملوظف ب�س���دق و�أمانة، و�أن 
ي�سع رجل �الأمن طاعة �هلل ور�سوله و�أويل �الأمر ن�سب 
عيني���ه و�لوالء للقي���ادة و�لوطن، و�لعم���ل ب�سفافية 

و�حرت�م حقوق �الآخرين.
العمل  واليوم يف  الأم�ض  الفرق بني  ما 

اجلمركي؟
هناك ف���رق كبري بني �الأم�س و�لي���وم، وهو �أمر 
ن���اجت عن �لتطور �لهائل �ل���ذي �رتقى باملجتمعات 
من ناحية �الت�ساالت و�لتكنولوجيا، وكان له �نعكا�س 

�إيجابي على �أد�ء �ملوظف يف  كافة �لنو�حي.
ولكن مع تنوع �آليات و�أدو�ت �لتطور �لع�رضية، 
يظل �لدور �ملرك���زي و�الأ�سا�سي هو للعن�رض �جلمركي 
�لعامل على ت�سهي���ل �ملعامالت �لر�سمية و�إن تبدلت 
�لو�سائل و�الأدو�ت، مما يعن���ي توظيف �لتكنولوجيا 

يف خدمة �ملو�طن وتلبية �حتياجاته.
كيف تق�شي وقت فراغك بعد التقاعد؟

�إن �لتقاعد هو �لبد�ية حلياة جديدة يقوم فيها 
�لفرد باأد�ء �ملهمات �لتي تخ�سع لرغبته بعيًد� عن 
�لتقيد بنظ���ام �لعمل من ح�سور وغياب، حيث تتاح 
له حرية �حلركة يف �ملجال �لذي ي�ساهم يف ��ستثمار 
وقت �لفر�غ فيما يعود عل���ى �ملتقاعد وعلى �أ�رضته 

وجمتمعه بالنفع.
و�أنا ال �أعتقد ب���اأن �أحًد� ي�ستمتع باأوقات فر�غه 
مثلي، فهو�ياتي متع���ددة وكثرية، و�أ�سدقائي كرث 
وتو��سل���ي م���ع معظمهم م�ستمر، كم���ا �أن �رتباطي 

باأ�رضتي قوي جًد�.
كما لدي �أعم���ال تطوعية مع �ملوؤ�س�سات �الأهلية 

فوؤ�د مندي مع �سديق �لعمر يف �جلمارك �ل�سيد علي بحر.

يف مر�سمه ميار�س �أعماله �لفنية

العمل اجلمركي عمل 
وطني ح�سا�ض يتطلب 

يقظة دائمة و�سهر 
على حماية اأمن الوطن 

واملواطن



•• فوؤ�د علي مندي �لتميمي 
•• �لعمر: 55 �سنة 

•• �حلالة �الجتماعية : متزوج ولدي �أربع بنات وولد و�حد �أغلبهم فنانني.
•• �سكني وع�سقي : مدينة �حلد 

•• مولدي وحبي : �لبحرين
•• �لدر��سة : �لثانوية �لعامة 

•• �خلربة �لعملية : 34 �سنة يف �سئون �جلمارك 
•• �لهو�يات : �لهو�يات �ملتعلقة  بالر�سم و�خلط و�لت�سميم 
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و�خلريية الأعمال �خلري، و�أحب ريا�سة �مل�سي و�أمار�سها 
و�أحب ممار�سة �الأعم���ال �لفنية و�أحب �ل�سفر و��ستمتع 

بالطبيعة.
هل  ــوراء  ال اإلــى  ال�شاعة  عقارب  عــادت  لو 

كنت �شتختار العمل يف اجلمارك ؟
لو عادت عقارب �ل�ساعة ع����رض�ت �ملر�ت فاإنني 
يف كل مرة �ساأختار �لعم���ل يف �جلمارك ويف نف�س 

�الإد�رة �لتي عملت بها.
عرب  �شواء  الأعمــدة  كتاب  من  تقـــراأ  ملن 
اأو  اخلليــجيـــة  اأو  املحليــة  ال�شحــافـــة 

العربية؟
للجمي���ع دون ��ستثناء فكل كات���ب له �أ�سلوبه 
يف �لكتابة و�لتعبري، فبذل���ك �أ�ستطيع �ال�ستفادة 

من كل ما يكتب و�نتقي من كل ب�ستان زهرة.
وماذا يعجبك يف التلفزيون؟

يعجبن���ي �مل�سل�س���الت �لتاريخي���ة و�الأف���الم 
�لوثائقية �إ�سافة �إلى �مل�رضحيات �لكوميدية و�جلادة، 
وكذل���ك �لرب�م���ج �الإخبارية �لقائمة عل���ى �لتحليل 
�الإخباري، و�لرب�مج �حلو�رية �لتي تركز على �الأو�ساع 

�ل�سائدة يف �ملنطقة.
هل هناك كلمة اأخرية؟

�إميانك و�إخال�سك يف عباد�تك لربك تدفعك 
لعم���ل ما هو مطلوب منك باإخال����س وتفاين، و�أوجه 
�سك���ري لكل �لذي���ن كان يل ����رضف �لعمل معهم، 
والإخو�ين �لعاملني يف �سئ���ون �جلمارك، و�أحثهم 
عل���ى مو��سلة �لعمل بكل ج���د و�إخال�س ملا فيه خري 

مملكتنا �لغالية.

فوؤ�د مندي يت�سلم �سهادة �ملوظف �ملتميز من مدير عام �جلمارك

 �ل�سيد حممد هجر�س م�سوؤل منفذ �جلمارك باملطار مع فوؤ�د مندي.

كان يل �رشف احل�سول 
على �سهادة املوظف 

املتميز

ة...
في

عري
الت

ة 
اق

ط
الب
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حوار- م�شاعد مالزم ثاين
هاله �شالح الزومان

�أك���د رئي�س جمعية �ملخل�سني �جلمركي���ة عبد�لغفار �لب�ستكي �أهمية مبادرة خمتلف �ل���وز�ر�ت و�لهيئات �لتي 
تتعامل مع �سئون �جلمارك �إلى تطوير هذ� �لتعامل وجعله �أف�سل و�أ�رضع، ومبا ي�سهم يف �رضعة تخلي�س �لب�سائع 

�مل�ست���وردة وعدم ترتيب �أعباء مالية �إ�سافي���ة على �مل�ستورد و�مل�ستهلك. ودعا �لب�ستكي يف حو�ر مع  جملة 
»�جلم���ارك« جميع �لعاملني يف جمال �لتخلي�س �جلمركي �إلى �لعمل  يدً� بيد من �أجل تطوير �لعمل وجتاوز 
�لتحدي���ات. و��سار �إلى �أن �لتخلي�س �جلمركي يف مملكة �لبحرين يف تطور �رضيع جدً� خ�سو�ساً خالل �ل�سنو�ت 
�ل�ستة �الأخرية، الفتاً �إلى �رضورة �أن يتمتع �ملخل�س �جلمركي مبعرفة عميقة الأنو�ع �لب�سائع �مل�ستوردة وطرق 

تخلي�سها خ�سو�ساً بعد �أعتماد رقم �لنظام �ملن�سق لكل �أنو�ع �لب�سائع وحتديد م�سارها بعملية �لتخلي�س.



و�أعترب �أنه على �ملخل�س �جلمركي �أال يعمل 
ف����وق طاقته، و�أن يكتفي بعدد �لعمالء �لذين 
ي�ستطي����ع خدمته����م، الفتاً �إل����ى �أن �ملخل�س 
�جلمرك����ي �لذي يعم����ل بالط����رق �لقدمية غري 
�ملنظمة يو�جه �لكثري من �مل�ساكل مع �جلمارك 

ومع عمالئه.

�لب�ستك����ي، �لذي يتمتع بخربة تزيد على 
ثالثني عاماً يف جم����ال �لتخلي�س �جلمركي منذ 
�ن�سمامه �إلى وكال����ة و�لده »�لب�ستكي للتخلي�س 
�جلمركي« وحتى �ليوم حت����دث �أي�ساً يف هذ� 
�حلو�ر عن جو�نب م����ن بد�يته �الأولى، وحياته 

�الأ�رضية، وروؤيته للم�ستقبل. 
يف  اجلــمــركــيــني  املخل�شني  ــل  ك

امليناء والبع�ض الآخر يعرفون 
عبدالغفار الب�شتكي رئي�ض 
ــة املــخــلــ�ــشــني،  جــمــعــي
ـــكـــنـــهـــم يـــجـــهـــلـــون  ل
الب�شتكي  عــبــدالــغــفــار 

الإن�شان، فلو تقدمه لنا من 
منظورك اخلا�ض؟

العب ن����ادي �لوحدة و�ملنتخب 
�لوطني لكرة �ليد �سابقاً، وقائد فريق 

نادي �لبحرين للدر�جات �لنارية 
)�سباق �حللبات( حالياً.

التخلي�ض  مهنة  يف  عــامــًا  ثــالثــون 
ــي رحــلــة عــمــر مـــع هــذه  ــرك ــم اجل
ذكرياتك  عن  حتدثنا  فلو  املهنة، 
وكيف دفعت بك الأقدار اإلى مهنة 

املخل�ض اجلمركي؟
بعد تخرجي من �لثانوية �لعامة يف �لعام 
1987م كان حايل مثل �أي �سخ�س يبحث عن 
وظيفة، ولكن لالأ�سف مل �أج����د �أي وظيفة طيلة 
�ستة �أ�سهر، وكان و�لدي يعمل كمخل�س جمركي 
ل����دى �أخوندعو�س����ى و�أخ����ي �الأك����رب عبد�هلل 
�لب�ستكي قد �أ�س�س وكالة �لب�ستكي قبل �سنو�ت 
قليلة، لذ� �أقرتح عليَّ �لو�لد �لعمل معهم قائًا 
�إنه من �الأف�سل �أن �أعمل معهم ولو ب�سكل موؤقت 
�إلى �أن �أحظ����ى بوظيفة قد تنا�سبني م�ستقباَل، 
لك����ن ما ح�سل ه����و �أنني ��ستمري����ت يف �لعمل 
�لب�ستكي  بوكال����ة  يف 
�إل����ى  للتخلي�����س 

يومنا �حلايل. 

بحثت عن وظيفة ل�ستة 
اأ�سهر قبل اأن اأعمل يف 
وكالة والدي للتخلي�ض
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بعد اأن تراكمــت لديك خربة �شنوات يف 
جمــال التخلي�ــض اجلمركــي واأ�شبحــت 
تعرف اإيجابيات هذه املهنة و�شلبياتها.. 
لــو عاد بــك الزمــان اإلى الــوراء هل تعيد 

اختيار هذه املهنة للعمل فيها؟ 
من �ل�سعب �الإجابة على هذ� �ل�سوؤ�ل لعدم 
��ستطاعتنا �لعودة لل����ور�ء، ولكن لو كنت �أعلم 
منذ �أيام �لدر��سة �أنني �سوف �أعمل بنف�س �ملجال 
�لذي يعم����ل فيه �أبي و�أخ����ي لكنت قد هيئت 
نف�سي ب�س����ورة �أف�سل من خ����الل در��سة �ملهنة 
باملعاهد وحماولة �لتطوير منذ �ل�سنو�ت �الأولى، 
وعلى كل حل �حلمد هلل على �أن وكالة �لب�ستكي 
حققت �سمعة طيبة ل����دى �إد�رة �جلمارك و�إد�رة 
�ملو�نئ وكل ما يتعلق بالتخلي�س و�مليناء وكالء 
�ل�سح����ن، وما ه����ذ� �إلى نتائج �ملب����ادئ �لتي 
و�سعها �لو�لد منذ بد�ية �فتتاح �ملوؤ�س�سة، وهي 

�ل�سدق و�الأمانة بالتعامل و�اللتز�م.
التخلي�ــض اجلمركــي يف  حدثنــا عــن 
مملكــة البحريــن ب�شــكل عــام وعــن 
ميناء خليفة بن �شلمان ب�شفة خا�شة؟ 
�لتخلي�س مبملكة �لبحرين وبر�أيي �ل�سخ�سي 
يف تطور �رضيع جدً� جدً� خ�سو�ساً خالل �ل�سنو�ت 
�ل�ستة �الأخرية، ف�سابقاً كانت �لثانوية �لعامة تكفي 
للمخل�س �جلمرك���ى ملز�ولة هذة �ملهن���ة ل�سهولة 
�الإج���ر�ء�ت وقلة �أنو�ع �لب�سائ���ع �مل�ستوردة وقلة 
�أم���ا �الآن فاملخل�س �جلمركي  �أنو�ع �لتخلي����س، 
يجب �أن يك���ون �إ�سافة �إلى ح�سوله على �ل�سهادة 
�لثانوية �سخ�س مثقف فكرياً وملم باأنو�ع �لب�سائع 
�مل�ستوردة لكرثة �أنو�عها و�ختالف طرق تخلي�سها 
وتعدد طرق �لتخلي����س، وخ�سو�ساً بعد �عتماد 
رقم �لنظام �ملن�سق لكل �أنو�ع �لب�سائع وحتديد 

م�سارها بعملية �لتخلي�س.

م�شاغــل  تاأخذهــم  الرجــال  بع�ــض 
احليــاة وال�شعي وراء لقمــة العي�ض 
عن الأهل والأ�رشة، فكيف توفق بني 

عملك وبيتك؟
�أن �لتو�ف����ق ب����ني �لعمل و�الأ�����رضة يكون 
�سعب فى حي����اة �ملخل�����س �جلمركي يف كثري 
من �الأحيان، خا�سة بع����د توجه �جلمارك لفتح 
�ملنفذ �ل����ربي على مد�ر �ل����� 24 �ساعة، �إ�سافة 
�إل����ى �ملنفذ �جلوي �ل����ذى ال ز�ل يعم����ل �أي�ساً 
عل����ى مد�ر �ل� 24 �ساع����ة، �إال �أن كل ما يحتاجه 
�ملخل�س �جلمركي ه����و تنظيم عمله و�ال�ستعانة 
ببحرنة �لوظائف و�الكتفاء بكمية �لعمالء �لذين 
ي�ستطيع خدمتهم، وتقدمي �الأف�سل لهم، ومن 
يعمل بالطرق �لتقليدي����ة �لقدمية غري �ملنظمة 
�سيو�ج����ه �لكثري من �مل�س����اكل مع عمالئه ومع 
�الإد�ر�ت �الأخ����رى لع����دم قدرته عل����ى �اللتز�م 

معهم.
وخا�شة  الأبناء،  مع  عالقتك  هي  ما 

اختياراتهم الدرا�شية واملهنية؟ 
�حلمدهلل �أن �هلل رزقني بابنة و�حدة ��سمها 
�س����ارة، وقد علمته����ا منذ نعوم����ة �أظافرها على 
حتديد كل ما يتعلق بحياتها �لعملية و�لدر��سية 
وبامل�ستقبل �لقريب حياتها �ملهنية، وعليها �أخذ 
�لقر�ر�ت بنف�سه����ا و�ال�ستعانة بنا لال�ست�سارة فقط 

وعليها �أن تتقبل نتيجة قر�ر�تها مهما كانت.
�شباب  اأن  يعترب  النا�ض  من  الكثري 
تنظر  فكيف  اخلــربة،  تنق�شه  اليوم 

اإلى هذه النقطة؟ 
�سب����اب �ليوم هو عماد �لبل����د �لذي نعتمد 
عليه م�ستقباًل لبناء وطن �أف�سل وم�ستقبل و�عد، 
�إال �أنهم ينق�سهم �حلما�����س، و�أر�هم ال يتحلون 
مب�ستويات عليا من �الإ�رض�ر و�لتحدي مثل ما كان 
�آبائنا و�أجد�دنا �لذين لوالهم ملا و�سلنا ملا نحن 

عليه �الآن، فاالإن�سان يكت�سب �خلربة عن طريق 
�لتج����ارب و�ال�ستفادة من كل م����ا يحدث حوله، 
و�إن كانت �لتجارب �لتي نعي�سها �أو نر�ها تنتهي 
بنتيجة �سلبي����ة فعليهم معرفة �الأخطاء للو�سول 

�إلى �لنتائج �الإيجابية ومنها للنجاح.
قلبك..  اأعــمــاق  من  توجهها  دعــوة 

ملن تهديها؟ 
�دعو� �جلمي����ع دون ��ستثن����اء يف جمال 
عملي �إلى �لعمل بيد و�حدة وقلب و�حد، فنحن 
بالنهاية فى طريق و�حد ولنرتك �ل�سو�ئب �لتي 

تعيقنا عن حتقيق �أهد�فنا.
لو طلب منك اأن تهدي باقة ورد ملن 

تهديها؟ 
�أهديها للو�لد و�لو�لدة طبعاً.

ع�سارة خربات مرتاكمة 
يف مهنة التخلي�ض 

 اجلمركي متتد 
لثالثني عاماً

حققت وكالة 
»الب�ستكي« �سمعة 
طيبة بف�سل مبادئ 

ال�سدق والأمانة التي 
و�سعها والدي

عمل املنافذ اجلمركية 
على مدار الـ 24 �ساعة 

يوؤثر على احلياة الأ�رشية 
للمخل�ض اجلمركي
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موقف ما زال را�شخًا يف ذهنك؟ 
�إن����ه موق����ف م�س���حك ومبك����ي يف نف�س 
�لوقت، فف����ي �أول ي����وم يل بالع���مل مبي���ناء 
�سلم����ان وعن����د و�س�������ويل ملوق����ف �ل�سي����ار�ت 

وت���وج���هي ملبن����ى �إد�رة �جل����مارك تعر�ست 
حل����ادث �سي��ر من قب����ل �أح����د �ملوظفني عن 
طري���ق �خلط����اأ وح�سلت حينها ع��ل����ى �إج���ازة 

طبية مل���دة �أ�سب���وعني.

كلمة تختم بها احلديث؟
�أمتنى م����ن �لوز�ر�ت و�لهيئات �ملتعاملة مع 
�سئ����ون �جلمارك �لتعاون ب�س����ورة �أف�سل و�أ�رضع 
مما ه����و عليه �الآن كما هو �حلال مع �إد�رة مر�قبة 
�الأغذي����ة و�ملو��سفات و�ملقايي�����س و�إد�رة �لبيئة 
بتو�جد مكاتب له����م باملنفذ �جلمركي، وهو ما 
ي�ساه����م يف �رضعة تخلي�س �لب�سائع �مل�ستوردة 
ب����داًل من تعطيله����ا للي����وم �لث����اين �أو �لثالث 
و�ملو�فق����ة عل����ى �ملعاملة بعد ع����دة مر�جعات 
معهم مما يت�سبب فى زيادة �الأعباء �ملالية على 
�مل�ستورد، و�لذي ب����دوره �سوف يقوم بتحميل 

هذه �لر�سوم �الإ�سافية على �مل�ستهلك.

املخل�ض اجلمركي الذي 
يعمل بالطرق القدمية 

غري املنظمة يواجه 
الكثري من امل�ساكل مع 

اجلمارك ومع عمالئه
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يف حماولتي تهريب منف�شلتني

»جمارك املطار« ت�شبط كيلوجرامني 
ماريجوانا و556 جرام �شبو

 �رضح مدير �إد�رة جم���ارك �ملنافذ �جلوية �أن جمارك 
مط���ار �لبحرين �لدويل متكنت من �إحب���اط حماولة تهريب 
م���ادة ي�ستبه باأنها �ملاريجو�نا �ملخدرة، يزيد وزنها عن 2 

كيلو جر�م، خمباأة بد�خل �أ�سطو�نتني خ�سبيتني.
و�أو�س���ح �أن �مل�سافر �ل���ذي يحمل جن�سي���ة �آ�سيوية 
توجه عند و�سول���ه �إلى �مل�سار �الأخ�رض ومعه حقيبة مالب�س 
وحقيب���ة يد، حيث ��ستبه فيه �سباط �جلمارك ومت حتويله 
�إلى �مل�سار �الأحمر للدقة يف �لتفتي�س، م�سيفاً �أنه بتفتي�س 

�أمتعته جرى �لعثور على �ملادة �ملخدرة �ملذكورة.
ويف �سبطية �أخرى ����رضح مدير �إد�رة جمارك �ملنافذ 
�جلوي���ة �أن جم���ارك مط���ار �لبحرين �ل���دويل متكنت من 
�لقب�س على م�سافر بحرين���ي �جلن�سية بتهمة تهريب نحو 
559.3 جر�م من مادة ي�ستبه باأنها مادة �ل�سبو �ملخدرة. 
و�أو�سح باأن �سباط �جلمارك ��ستبهو� باملتهم لدى و�سوله 
�إلى �ملط���ار، وعلى �لفور مت حتويله للم�س���ار �الأحمر للدقة 
يف �لتفتي����س، وبع���د تفتي�س �أمتعت���ه مت �لعثور على 
�مل���ادة �ملذكورة. و�أ�سار مدير �إد�رة جمارك �ملنافذ �إلى �أنه 
ح�سب �الإجر�ء�ت �ملتبع���ة، مت ت�سليم �ملتهمني و�ملو�د 
�مل�سبوطة �إل���ى �إد�رة مكافحة �ملخدر�ت ب���االإد�رة �لعامة 
للمباحث و�الأدلة �جلنائي���ة ال�ستكمال �الإجر�ء�ت �لقانونية، 

متهيدً� الإحالة �لق�سية �إلى �لنيابة �لعام.
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ك�شفت عن �شتة م�شاريع تخف�ض تكلفة العمليات التجارية..

ممر افرتا�شي ونظارة تفتي�ض ذكية يف جمارك دبي

فراولة خمدرة خمباأة يف ق�شب ال�شكر بالكويت

�أحبط رج���ال �إد�رة �جلمرك �لربي يف دول���ة �لكويت حماولة �سخ 
ع�رض�ت �الأالف من حبوب »�لفر�ولة« �ملخدرة للبالد عن طريق �لتجويف 

يف »ق�سب �ل�سكر«، و�أحيلت و�ساحبها �إلى جهات �الخت�سا�س.
ويف �لتفا�سي���ل، قال م�سدر �أمني �إنه تنفيذً� لتعليمات مدير عام 
�الإد�رة �لعام���ة للجم���ارك خالد �ل�سيف بتكثي���ف �جلهود يف تفتي�س 
�لب�سائع �مل�ستوردة يف �ملنافذ �لربية و�لبحرية و�جلوية، ��ستبه رجال 

�إد�رة �جلم���رك �لربي ب�سحنة من ق�سب �ل�سكر قادمة من جمهورية م�رض 
�لعربية، فقامو� بتفتي�سها ومعاينتها، فتبني �أن �لكمية حتتوي على 
حبوب خمدرة من نوع »تر�م���ادول« و�ملعروفة ب�»حبوب �لفر�ولة«، 
حي���ث بلغت �لكمي���ة �مل�سبوطة 13818 حبة تقريب���اً خباأت بطريقة 
�لتجوي���ف، وعليها �أعطيت �أو�م���ر باإحالتها و�إحال���ة م�ستوردها جلهات 

�الخت�سا�س و�إتخاذ كافة �الإجر�ء�ت �لقانونية بحقه.

عر�ست جمارك دب���ي، يف معر�س دبي 
�ل���دويل لالإجن���از�ت �حلكومية،�ست مبادر�ت 
�الإج���ر�ء�ت  وت�رضي���ع  لت�سهي���ل  جمركي���ة 
و»�لق���در�ت  �الفرت��س���ي«،  هي»�مل�����م���ر 
�لق�ساي���ا  �لذكي�ة«،و»نظ���ام  �ملوؤ�س��سي���ة 
�لعمل  و»م�ساحة  �الإلك���رتوين«،  �جلمركي���ة 
�لذكي���ة«، و»برنامج �مل�سغ���ل �القت�سادي 
�ملعتمد«، و»نظارة �لتفتي�س �لذكية« �لتي 
متّكن مفت�س���ي �جلمارك م���ن �الطالع على 

تفا�سيل �لبيانات �جلمركية.
وق���ال مدير ع���ام جمارك دب���ي، �أحمد 
حمب���وب م�سبح، على هام����س �ملعر�س، �إن 
مب���ادرة »�ملم���ر �الفرت��سي« تدع���م قدرة 
�ملتعاملني عل���ى تخفي�س كلف���ة عملياتهم 
�لتجاري���ة، وحت�س���ن عائده���م �مل���ايل من 
�ختياره���م دب���ي مق�س���دً� الأعماله���م، كما 
توف���ر ت�سهيالت متك���ن �ملتعاملني من نقل 
�لب�سائع ب���ني منفذين جمركيني يف دبي 

بكل �سهولة ومن دون �أعباء مالية.

و�أو�سح �أن �لد�ئرة �أطلقت مبادرة »�ملمر 
�الفرت��س���ي«، �لت���ي �أجنزت م���ا يزيد على 
)31( �ألف���اً و )626( حركة نق���ل للب�سائع 
منذ �أغ�سط�س 2014 وحتى نهاية يناير من 
�لعام �جلاري. من جانبه، قال مفت�س �أول يف 
جمارك دبي، عم���ر �ملهريي، �إن �لد�ئرة �أول 
د�ئ���رة جمركية ت�ستخدم »نظ���ارة �لتفتي�س 
�لذكي���ة« لت�سجي���ل �لبيان���ات �جلمركي���ة، 

وت�سهيل �لتحقق منها.
و�أو�سح �أن �ملب���ادرة تهدف �إلى ت�سهيل 

وت�رضيع عملية �لتفتي�س �مليد�ين للحاويات 
يف �ملنافذ �جلمركية �ملختلفة، بحيث متكن 
مفت�سي �جلمارك من �الط���الع على تفا�سيل 
�لبيانات �جلمركية، �إ�سافة �إلى �ملخاطر �خلا�سة 
بال�سحن���ة، وكذلك �الإطالع على �سور �الأ�سعة 
�ل�سيني���ة للحاويات، ومنها ي�ستطيع �ملفت�س 
�لالزمة  �الإج���ر�ء�ت و�لتد�بري  �إتخاذ  �جلمركي 
يف عملية �لتفتي�س، م�سيفاً �أن �لنظارة �لذكية 
�أ�سهمت يف تقليل �إجر�ء�ت �لتفتي�س من 15 

دقيقة �إلى خم�س دقائق.
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جمارك مطار جدة تك�شف 65 األف حبة كبتاجون 
خمباأة يف 3 م�شخات مياه

قطر: �شبط 6 كغ »مارجوانا« بحوزة اآ�شيوي قادم من دولة خليجية
�أحبطت �جلمارك �لقطرية، حماولة �آ�سيوي، قادم من دولة خليجية، 

تهريب كمية كبرية من مادة �ملاريجو�نا �ملخدرة عرب مطار �لدوحة.
وبح�س���ب و�سائل �إع���الم قطرية، فقد �سبطت �جلم���ارك �لقطرية، 
يف مط���ار حمد �لدويل بالدوح���ة، كمية كبرية من م���ادة �ملاريجو�نا 
�ملخدرة تزن 6.4 كيلوغر�م، �إثر ��ستباه موظف �جلمارك يف حمتويات 
حقيب���ة تخ�س م�ساف���رً� �آ�سيوياً قادماً من بلده ع���رب رحلة تر�نزيت من 
�إحدى �ل���دول �خلليجية. وقال مدير جم���ارك �ملطار عجب �لقحطاين 
�إن »�ل�سبطي���ة متت بعد ��ستباه �ملفت�س بق�سم �الأجهزة �خلارجية يف 
حقيبة تخ����س �مل�سافر، وقام بتحويلها �إلى موظ���ف �ل�ساحة �جلمركية 
لتفتي�سها و�لتاأكد من حمتوياتها«. وتابع: »بعد �لتفتي�س عرث على 
كمية 6.4 كيلوغر�م من مادة �ملاريجو�نا �ملخدرة، �لتي كانت مق�سمة 
�إلى 11 قطعة كبرية ملفوفة بالورق، وخمباأة يف �أكيا�س حتتوي على 
�أ�سماك جمففة ومك�رض�ت متنوعة، وقد قامت �جلمارك باإتباع �الإجر�ء�ت 
�لالزمة لعملي���ة �ل�سبط وحتويل �ل�سبطية و�مله���رب �إلى �جلهة �الأمنية 

�ملخت�سة«. و�أ�سار �لقحطاين �إلى �أن �لتعاون بني رجال �جلمارك �سبب 
يف ت�سهي���ل مهم���ة �ل�سبط، حيث قام ق�سم �الأجه���زة و�ل�سيطرة وفرقة 
�جلو�لة �جلمركية مبر�قبة �حلقيبة �مل�ستبه فيها ومتابعتها منذ و�سولها 

وحتى تفتي�سها.

 متّك���ن جمرك مط���ار �ملل���ك عبد�لعزيز 
�لدويل بجدة من �إحباط حماولة لتهريب كمية 
من حبوب �لكبتاجون بلغت 65.265 حبة، 
بالإ�سافة �إل���ى �إحباط حماولة تهريب كمية من 

�لهريوين بلغت 699 جر�م. 
و�أو�سح عبد�هلل �لفالي مدير عام جمرك 
مطار �ملل���ك عبد�لعزيز باأن���ه وردت للجمرك 
�إر�سالية عبارة عن ثالث »م�سخات مياه« وعند 
قيام �ملر�قب �جلمرك���ي باالإجر�ء�ت �جلمركية 
لالإر�سالي���ة ُعرث على تل���ك �لكمية من حبوب 
�لكبتاجون كانت خُمباأة يف �الأجز�ء �لد�خلية 
لكل م�سخة بحيث مت تعبئة جتويف �مل�سخة 

باحلبوب ومن ثم جرى �إعادة �إقفالها.
ويف و�قع���ة �أخرى قال �لف���الي �إنه عند 
�إجر�ء عملية �لك�سف و�ملعاينة �ملعتادة على 
ركاب �إح���دى �لرحالت �لقادم���ة �إلى �ململكة 
��ستبه �ملر�قب �جلمرك���ي باأحد ركاب �لرحلة، 
ومت �إخ�ساعه للتفتي�س �لذ�تي وذلك بعر�سه 

عل���ى جهاز فح�س �الأح�س���اء، وبالفعل �أكدت 
نتيج���ة �لفح�س �إيجابيتها، حيث ُعرث بد�خل 
�أح�س���اء �لر�ك���ب عل���ى 92 كب�سولة حتتوي 

جميعها على 699 جر�م من مادة �لهريوين، 
وبنينّ �لفاي �أنه جرى بعد �إحباط �ملحاولتني 

�تخاذ �الإجر�ء�ت �لالزمة. 
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اجلمارك العمانية ت�شبط كميات من املوؤثرات 
العقلية والب�شائع واملواد املغ�شو�شة

�أحبط رجال �جلمارك يف عدد من �ملنافذ �جلمركية حماوالت 
�إدخال وتهريب كميات من �ملوؤث���ر�ت �لعقلية و�ملو�د و�لب�سائع 
�ملمنوع���ة و�ملغ�سو�سة �لتي يحظر تد�ولها وحيازتها يف �ل�سلطنة 

وتوؤثر على �سحة و�سالمة �ملجتمع.
وذكر م�سوؤول م���ن �الإد�رة �لعامة للجمارك �أن من �أهم ما مت 
�سبطه �إحباط �إدخال 6 �سناديق من �ملفرقعات �لنارية وم�سد�سات 
�ألع���اب �أطفال ور�سا����س مل�سد�سات �الأطفال ق���ام بها مو�طن عرب 
مركبته يف منفذ خطمة مالحة مبحافظة �سمال �لباطنة. كما �أحبط 
رجال �جلمارك مبنفذ خطمة مالح���ة حماولة �إدخال 20 عبوة من 
�لتبغ �ملمنوع من نوع �سباري و6 �سناديق من نوع �أف�سل قام 
بها �سخ�س من جن�سية �آ�سيوية �أخفاها يف �ساحنة من نوع قاطرة 
ومقطورة. ويف منفذ �لوجاجة مبحافظة �سمال �لباطنة متكن رجال 
�جلمارك من �سبط مو�طن ح���اول �إدخال 60 عبوة تبغ خمتلفة 
�الأن���و�ع و12 علبة وزجاجة من �مل�رضوب���ات �لكحولية �أخفاها يف 

�ل�سندوق �خللفي �سمن �الأغر��س �ملوجودة يف �ملركبة. 
و��ستطاع رجال �جلمارك مبنفذ و�دي �جلزي �لربي مبحافظة 
�لربميي من �سبط 35 عب���وة من �الأعالف �حليو�نية ال يوجد بها 

ت�ساريح متت تخبئتها �أ�سفل �ل�ساحنة. 
وم���ن جانب �آخر �أحبط رجال �جلمارك يف مطار م�سقط �لدويل 
ع���ددً� من حماوالت �إدخال كميات م���ن �ملوؤثر�ت �لعقلية، حيث 
مت �سب���ط عبوتني من خم���در �ملارجو�نا يبل���غ وزنهما ما يقارب 

كيلوجر�م، و202 كب�سولة من �ملو�د �ملخدرة.
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هل من ال�رشوري اإثارة خماوف غري مربرة عند كل م�شـروع جديد؟!

 ا�شرتاتيجات التغلب 
على القلق وحتقيق النجاح

ُيع���د �لقل���ق �لعائق �الأكرب �أمام حتقيق �الإن�سان �آماله وطموحاته، �إذ تقف خماوف���ه حاجزً� ي�سعره بالعجز وقلة �حليلة، ما 
لو� �إلى منهج ي�ساعد �ملرء على حترير  يت�سبب ب� »وفاة« �لفكرة حتى قبل ولدتها، لكن خرب�ء يف جمال تنمية �لذ�ت تو�سَّ

�لنف�س من �لقلق عرب جمموعة ح�سابات منطقية. 

ُيعّد دي���ل كارنيغي من �أف�س���ل �ملوؤلفني 
�لذي���ن كتبو� يف جمال �لتنمية �لذ�تية، و�لف�سل 
يف ذلك يعود �إلى كتاب���ه �لذي ال يز�ل يحقق 
�أعل���ى �ملبيعات ويحمل عن���و�ن »كيف تك�سب 
�الأ�سدقاء وتوؤثر يف �لنا�س«، �لذي ُن�رض الأول مرة 

يف �لعام 1936.
ويف كتاب���ه »دع �لقل���ق و�ب���د�أ �حلياة«، 
�لذي ُن����رض يف �لعام 1948، يع���دد �لكاتب 
طرقا ت�ساعد �لق���ارئ على حترير نف�سه من �لقلق 

ورفع �إنتاجيت���ه. ويعتمد �لكت���اب على جتربة 
عا�سه���ا كارنيغي خ���الل عمل���ه بتدري�س بع�س 
�لدور�ت �لتعليمية، حيث الح���ظ �أن �لقلق يعد 
فكرة �أ�سا�سية بني طالبه بغ�س �لنظر عن جمالهم 
�ملهني �أو �خللفية �لتي قدمو� منها، ومن هنا قرر 
تاأليف كتاب يلهمهم ملو�جهة و�ساو�سهم �لنف�سية.
بحث كارنيغي خ���الل �الأعو�م �ل�سبعة �لتي 
�سبق���ت ن����رض �لكت���اب يف �لفل�سف���ات �لقدمية، 
وحت���دث مع رج���ال �أعم���ال حول �لط���رق �لتي 

ي�ستخدمونه���ا للتخل����س م���ن �لقل���ق، بيد �أن 
�لتجربة �الأهم تلك �لتي �أجر�ها عملياً على طالبه 
م���ن خالل تقدمي بع����س �لن�سائح، ثم مالحظة 

مدى جناحها. 
يف ما يلي خال�س���ة �ال�سرت�تيجيات �خلم�سة 

�الأهم لكتاب »دع �لقلق و�بد�أ �حلياة«: 
1 - ا�شاأل نف�شك :

م���ا �أ�س���و�أ �الحتم���االت؟ ثمة �أ�سل���وب ب�سيط 
يتك���ون من ثالثة خط���و�ت ت�ساعد على مو�جهة 
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كارينيغي األًّف عدة 
كتب حول حترر 

الإن�سان من القلق ورفع 
النتاجية

�لقلق �ل�سخ�سي �أو �ملهني: 
�أواًل،  ينبغ���ي على �لف���رد �أن ي�ساأل نف�سه 
ما �أ�س���و�أ �لفر�سيات �لقابلة للح���دوث، يلي ذلك 
�ال�ستع���د�د للتعامل مع تل���ك �لفر�سية، و�أخريً� 
ينبغ���ي عليه �أن يج���د طريق���ة ت�ساعده على 
�ال�ستفادة من ذل���ك �ملوقف �ل�سيء و��ستخال�س 

�جليد منه، حتى ينتهي �الأمر. 
يعتم���د هذ� �الأ�سلوب عل���ى حكاية ملخرتع 
تكييف �لهو�ء �حلديث ويلي كاريري، فبينما كان 
كاريري يعم���ل يف �رضكة بافلو فورج، �كت�سف �أن 
خدمة تنقية �لهو�ء �لت���ي تقدمها �رضكته لي�ست 

بالكفاءة �لتي يرجوها.
وعنده���ا �أدرك كاري���ري �أن �أ�س���و�أ �لفر�سيات 
�لقابلة للح���دوث تكمن يف خ�س���ارة �رضكته 20 
�أل���ف دوالر، تقّب���ل �الأم���ر من خ���الل تخ�سي�س 
�ل�رضكة لذل���ك �ملبلغ باعتب���اره تكاليف للبحث 
عن ��سرت�تيجية جديدة، ويف نهاية �الأمر متّكن 
كاريري من حت�سني �ملوقف و�ال�ستفادة منه، فاإذ� 
��س���رتت �ل�رضكة معد�ت جدي���دة بقيمة 5000 
دولر، �ستتاف���ى �مل�سكل���ة، �لأمر �ل���ذي جنَّب 

�رضكته �إنفاق 15 �ألف دوالر.

2 - جتميع احلقائق مبو�شوعية     

 �إذ� كرّ����س �مل���رء وقت���ه الإيج���اد �حلقائق 
بطريق���ة حيادية ومو�سوعي���ة، يختفي قلقه يف 
�سوء �ملعرفة �لتي »ح�س���ل عليها«، تلك كانت 
كلمات هريبرت هوك����س، �لعميد �الأ�سبق جلامعة 

كولومبيا، لكارنيغي. 
و�أو�س���ح كارنيغ���ي طريقت���ني م���ن �أجل 
جتميع �حلقائ���ق بطري��ق���ة مو�سوعية، وذلك 
م���ن خ����الل �لتظاهر باأنك جتمع تلك �حلقائق 
ل�سخ�س �آخر حتى تتمكن م���ن جتنب �لتاأثري�ت 

�لعاطف���ية لها.
كم���ا ميكن �عتب���ار نف�سك حمامي���اً ي�ستعد 
للدفاع ع���ن �لوجه �الآخر للق�سي���ة، وعليه فاإنك 
جتمع �حلقائق �لتي ال تدعم موقفك �ل�سخ�سي، 
يلي ذل���ك، كتابة �حلقائق �لت���ي تو�سلت �إليها 
وتناوله���ا من �جلانبني، وعنده���ا �سرتى �ل�سورة 

�أو�سح.

3 - ابتكر حلول ممكنة

�بتكر �ملدي���ر �لعام ل�رضك���ة »�سيمون �آند 
�سو�سرت« ليون �سيمك���ن، طريقًة الخت�سار �لوقت 
�لذي يق�سيه يف �الجتماعات بن�سبة 75 باملئة. 
طلب من زمالئ���ه قبل عر�س �مل�سكلة �لتقدم 
مبذكرة جتيب عن 4 �أ�سئلة: ما �مل�سكلة؟ �سببها؟ 
�حللول �ملمكنة؟ وما �حلل �لذي تقرتحه من بني 

تلك �حللول؟
يق���ول �سيمكن �إنه »من���ذ �للحظة �لتي بد�أ 
فيه���ا �تباع �لنظ���ام �جلديد، قّل جل���وء زمالئه 
�إليه بحثاً عن ح���ل«، وذلك بعدما �كت�سفو� �أن 
�الإجاب���ة عن تلك �الأ�سئل���ة �الأربعة تتطلب منهم 
جتميع كل �حلقائ���ق و�لتفكري يف �مل�سكلة من 
خالل �حلقائ���ق �لتي جمعوه���ا، وبكلمات �أخرى 

»�الأفعال ت�ستبدل �لقلق و�لكالم«. 
4 - قانون املتو�شط احل�شابي

ي�سري قانون �ملتو�سط �حل�سابي �إلى �حتمال 
وقوع حدث معني، و�ل�سبب ور�ء �ال�ستعانة بهذ� 

�لقانون يكمن يف �كت�ساف م���ا �إذ� كان ينبغي 
عل���ى �مل���رء �خلوف م���ن حدوث���ه �أم ال، ويذكر 
كارنيغي �أن �لبحري���ة �الأمريكية ��ستعانت بهذ� 

�لقانون لرفع معنويات بحاريها.
فالبحارة �لذي���ن �أُوكل �إليهم �الإبحار بناقالت 
حتت���وي على وقود عايل �الأوكت���ني، �نتابتهم 
خم���اوف م���ن �نفجارها، ل���ذ� �أمدته���م �لبحرية 
باالأرقام �ملحددة �ملتعلقة باحتمال وقوع ذلك، 
فمن ب���ني كل 100 ناقلة �أ�سابتها �لطوربيد�ت، 
ظل���ت 60 ناقل���ة على وجه �مل���اء بينما غرقت 5 
ناقالت فقط يف �أقل من 10 دقائق، ما يعطيهم 

فر�سة ملغادرة �لناقلة.
5 - احلد الأق�شى للخ�شائر

تعتم���د هذه �ال�سرت�تيجية على مبد�أ ُيتبع 
يف �سوق تد�ول �الأ�سهم، يقول �أحد �مل�ساربني 
�إن���ه ي�سع حدً� �أعل���ى للخ�س���ارة يف كل عملية 
م�ساربة ينفذها، مثال: فلنقل �إنك ��سرتيت �سهماً 
بقيمة 100 دوالر، وو�سعت حدً� للخ�سارة بقيمة 
10 دوالر�ت، فعندما ينخف�س �سعر �ل�سهم لي�سل 

�إلى 90، يجب عليك �أن تبيعه دون مناق�سة.
وميكنك �تباع هذ� �ملبد�أ يف �أن�سطة حياتك 
�ليومية، فعلى �سبيل �مل���ثال �أر�د كارنيغي �أن 
ي�سري رو�ئي���اً، لكنه بعد ق�ساء عام���ني من �لكد 
دون حتقي���ق جناح ُيذكر ق�����رر خف�س �خل�سائر 
�لت���ي تكبدها و�لع���ودة مرة �أخ���رى �إلى جمال 

�لتدري�س.
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ه����ل �أ�سب����ح �لهاتف �لنقال خط����رً� على 
خ�سو�سياتن����ا، بل ه����ل �أ�سبح خط����رً� على 
�أوالدن����ا، فالول����ع �لع�رضي  حياتن����ا وحياة 
باإبالغ �الآخرين بتحركاتنا ونزهاتنا ومغامر�تنا 
�ليومية قد يحمل خماط����ر متعددة، كما �أن 
�ل�رضكات �مل�سغلة للهو�ت����ف �ملحمولة تعرف 

عنا �أكرث مما ينبغي.
يقف �لكث����ريون على ُبعد خطوة و�حدة 
من �خ����رت�ق خ�سو�سيات هو�تفه����م �لنقالة، 
وح�س����ول �آخرين عل����ى بياناته����م �ليومية، 
بح�سب ما �أ�س����ار بع�س �لن�سط����اء �ملهتمني 
باخل�سو�سية، وفق تقرير ن�رضته موؤخرً��سحيفة 

�لغارديان �لربيطانية.

�إذ تو�سل����ت �لتحقيق����ات �لت����ي �أجرتها 
بع�����س موؤ�س�سات بيان����ات �لهاتف �لنقال �إلى 
قيام �سبكات �لهو�تف وم�سغلي نقاط �لإت�سال 
�لال�سلكية باالإحتفاظ ببيانات �لعمالء �ملتعلقة 

بتحركاتهم ومنط حياتهم �ليومية.
�لبع�����س دون وع����ي باملو�فقة  ويقوم 
على تتبع موقعهم عل����ى مد�ر �ليوم، غري 
منتبه����ني ملدى ح�سا�سية ه����ذه �ملعلومات 

و�إمكانية بيعها.
كما يحذر �لن�سطاء من �إمكانية ��ستخد�م 
له����ذه  و�ملجرم����ني  �ملعلوم����ات  قر��سن����ة 
�ملعلومات الإ�ستهد�ف �الأطفال حني ذهابهم 
للمد�ر�س �أو ��سته����د�ف �ملنازل عند مغادرة 

�أ�سحابه����ا. وتت�سمن �ملعلومات �أي�ساً ما ي�سري 
�إلى جن�����س �لعمالء وتوجهه����م وديانتهم، 
باالإ�سافة �إلى �لعديد من �لتفا�سيل �حلميمة 

�لتي قد ت�ستخدم الإبتز�زهم. 
وبح�س����ب جيف ريف����ل، موؤ�س�����س حملة 
�إح����دى  للخ�سو�سي����ة،  »كر�ودثين����ك« 
�ملجموعات �مل�سوؤولة عن �لتحقيقات، »مييل 
�مل�ستخدم����ون الإختي����ار تتب����ع موقعهم، 
�مل�سكل����ة �أن مزّود �خلدمة يع����رف �أين �أنت 
و�إل����ى �أين �ستذه����ب دون �أن تع����رف �أنت 

ذلك«.
فر�شة ذهبية للخاطفني

�أم��������ا ب����ي����ت وودو�رد م������وؤ�س��������س 

ال�شـركات امل�شغلة للهواتف املحمولة تعرف عنا اأكرث مما ينبغي..

اإخرتاق خ�شو�شيتنا عرب هواتفنا النقالة 
يعر�ض �شالمتنا و�شالمة اأبنائنا للخطر
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»�سيكيور�س«خلرب�ء �أم����ن �ملعلومات فريى 
�أن ه����ذه �ملعلومات �ستبدو مثل غبار �لذهب 
للمجرم����ني، �إن وج����دت طريقه����ا لل�س����وق 

�ل�سود�ء. 
و�أ�ساف �أن »�ملعلومات �لتي يحتفظ بها 
مقدمو �خلدمة �لتي تتعلق مبو�قع �لعمالء 
ت�سه����م يف تطوي����ر م�ساحة خط����رة للجر�ئم 
�الإلكرتونية، ما يوج����ب �الإهتمام �لعاجل من 
قبل �لقائمني على هذه �ل�سناعة و�إال �سنو�جه 
�حتمال وقوع ه����ذه �ملعلومات �حل�سا�سة يف 

�أيدي �ملختطفني وغريهم«.
يف ه����ذه �الأثناء �أ�س����ارت �الأبحاث �لتي 
قام����ت بها جمموع����ة »كر�ودثينك« �إلى �أن 
93% من م�ستخدمي �لهو�تف �لربيطانيني 
مثاًل، قام����و� بتفعيل خي����ار تتبع مو�قعهم 
على م����د�ر �ليوم، ما يتيح ملقدمي خدمات 
�لهاتف �لنق����ال �لو�س����ول ملو�قعهم يف �أي 

وقت.
وبح�س����ب ما ي�س����ري �لبحث، ف����اإن هذه 
�لنتائج تعني �أن �ملعلومات قد �نتقلت من 
�مل�ساح����ات �الإلكرتونية للو�ق����ع، ممثلة �أكرث 

�أنو�ع �لتتبع خطورة. 
�أج���رته����ا  �لت����ي  �الأبح�������اث  لك����ن 
»كر�ودثين����ك« وغريها م����ن �ملنظمات مثل 
جمموعة �حلقوق �ملفتوح����ة، وجدت �أنه مل 
يت����م تقدمي معلومات و��سح����ة للعمالء عن 
كيفية ��ستخ����د�م �لبيانات �لتي يتم جمعها 

�أو كيفية وقف هذه �الأمر.
و�أو�سحت �لدر��سات �لتي �أجريت �أي�ساً �أن 
مقدمي �خلدمة ال يو�سحون لعمالئهم مدى 
تتب����ع مو�قعهم و��ستخد�م هذه �ملعلومات 
يف حمالت �لت�سويق عن طريق بيعها لطرف 

ثالث.
�أم����ا جمموعة �حلق����وق �ملفتوح����ة فقد 
تو��سلت مع بع�س �����رضكات �لهاتف �لنقال، 
�لت����ي �أو�سحت �أنه����ا لي�ست مطالب����ة قانونياً 
�مل�ستخدم����ني  مو�فق����ة  عل����ى  باحل�س����ول 
الإ�ستخ����د�م ه����ذه �لبيان����ات، الأنه����ا تقوم 

لكن  �مل�سدر،  لبيان����ات جمهول����ة  بتحويلها 
�ملجموعات �ملد�فع����ة عن �خل�سو�سية �أثارت 
ت�ساوؤالت ب�ساأن فاعلية هذ� �لنهج يف �حلفاظ 

على �لبيانات �ل�سخ�سية.
كيف ميكن تتبعنا؟

كل م����ا يحتاج����ه �الأم����ر ه����و �إ�ستخد�م 
جمموعتني م����ن �لبيانات جمهول����ة �مل�سدر 
ومقارنته����ا ببع�����س للح�سول عل����ى هويات 
�لنا�س �لذين مت تتبعه����م، وبح�سب جيم 
كيلوك، �ملدير �لتنفيذي ملجموعة �حلقوق 
فاإن����ه »يحت����اج مقدمو �خلدمة  �ملفتوحة، 
لالإحتفاظ ببياناتنا ليحا�سبونا على �خلدمات 
�ملقدم����ة، لكن ه����ذ� ال يعطيهم �حلق يف 
��ستخد�م ه����ذه �لبيانات ب����اأي �سورة �أخرى 
دون مو�فقتن����ا، بل �إن فعلهم لذلك يعني 
منعنا م����ن �حلفاظ على بياناتن����ا وما يتبع 

ذلك من خماطر جمة«.
وتعترب نقاط تق����دمي �خلدمة �لا�سلكية 
�أي�س����اً نقاط تتب����ع حمتمل����ة، �إذ �إنها تقوم 
بت�سجي����ل موق����ع �ملاري����ن بها حت����ى �إن 

حتقي����ق  �أ�س����ار  كم����ا  ي�ستخدموه����ا،  مل 
»كر�ودثينك« �إلى �أن �لعديد من مقدمي 
�خلدمات ت�ستخدم نف�س �سيا�سة �خل�سو�سية 
لكل م����ن خدمات �لهاتف �لنق����ال و�خلدمات 
�لال�سلكية، ما يتيح لها نطاقاً �أكرب من تتبع 

�لعمالء.
كيف حتمي نف�شك؟

رغ����م ذلك، يحق للعمالء �الإن�سحاب من 
�ملو�قع �لتي ت�ستخ����دم بياناتهم الأغر��س 
ت�سويقي����ة، و�عتم����ادً� على قان����ون تنظيم 
حماي����ة �لبيانات �ملرتقب،�سيكون من حقهم 
�ملطالبة بحذف بياناتهم من هذه �ملو�قع.

ع����ة  جممو « و » ثينك د � و كر « ر حتذ و
�حلق����وق �ملفتوحة«م�ستخدم����ي �لهو�ت����ف 
�لنقالة من ��ستخد�م �ل�سبكات �لال�سلكية يف 
�خل����ارج لتجنب �لك�سف ع����ن هوياتهم،كما 
حتذرمن �إمكانية تتبع مو�قعهم عن طريق 
�ل�سور�لت����ي ي�ساركونه����ا ومقاط����ع �لفيديو 

وحتميل تطبيقات �لهاتف �لنقال. 



فوائد �شحية جمة.. وقاية من الأمرا�ض وحت�شني اأداء معظم وظائف اجل�شم

فوائد التوت الأزرق.. 
اأبرزها حماية القلب 

والذاكرة
�لتوت �الأزرق فاكهة ماألوفة، ُت�ساف �إلى �حلبوب �لكاملة و�ل�سلطة و�حللويات، 
�أو ُتاأكل مبفردها، وُتعرف �أي�ساًبال� »�سوبرفوود« الحتو�ئها على جمموعة كبرية 
ومتنوعة من مغذّي���ات توّفر �حلماية �سّد بع�س �الأمر�����س كال�رضطان و�أمر��س 
�لقل���ب و�الأوعية �لدموية. ويو�سح �لباحثون �ليوم �أّن هذه �لفاكهة توؤدي 
دورً� مهّم���اً يف مكافح���ة د�ء �الألزهامي���ر. كذلك، له���ا فو�ئد الفتة يف 
حت�سني �لذ�كرة و�لوظائف �ملعرفية لدى �لطاعنني يف �ل�سّن. يعود 
�للون �الأزرق �لغامق يف �لتوت �الأزرق �إلى �الأنثو�سيان، ومو�د ع�سوية 
لوني���ة قابلة للذوبان يف �ملاء، وهو يحتوي عليها �أي�ساً بع�س �لفو�كه 
و�خل�رض�و�ت باألو�ن مت�سابهة كالتوت �لربي و�مللفوف �الأحمر و�لباذجنان.

َن�سبت در��س���ات �سابقة �لوقاي���ة من �أمر��س 
�لقلب و�الأوعي���ة �لدموية، و�الأمر�����س �لع�سبية، 
كذلك �أمر�����س �ل�رضطان، �إلى �الأنثو�سيان، و�أفاد 
�خلرب�ء �إثر در��س���ات �أجروها �أخريً� �أّن هذه �ملو�د 
�إ�ساف���ة �إلى عدد كب���ري من م�س���اد�ت �الأك�سدة 
�ملتو�ف���رة يف �لتوت، تكم���ن ور�ء �لفو�ئد �جلّمة 

لهذه �لفاكهة.
يف ع���ام 2015، �أف���ادت جمعية �الألزهامير 
�أّن 3.5 مليون �أمريك���ي �أُ�سيبو� مبر�س �الألزهامير 
وعان���و� ��سطر�ب���ات ع�سبي���ة بعد م���وت �خلاليا 
�لدماغية لديهم، كما عان���و� من فقد�ن �لذ�كرة 
و�نخفا�ساً ح���اّدً� يف �لوظائف �ملعرفية، وقّدر �أّن 
5.1 ملي���ون من ه���وؤالء �الأ�سخا�س يبلغون 65 
عاماً وما فوق، وترتفع ن�سبة �لطاعنني يف �ل�سّن 
با�ستمر�ر )65 وما فوق(، فريتفع بالتايل معّدل 

�الإ�سابة باالألزهامير.
وتتوقع جمعية �الألزهامير بحلول عام 2025 
�أن يرتفع �ملعّدل بن�سبة 40% فيتجاوز بالتايل 
عدد �مل�سابني به���ذ� �ملر����س �ل�سبعة ماليني 

�أمريكي.
�أجر�هما  برهنت در��ست���ان  �حل���ظ،  وحل�سن 
فريق من �خلرب�ء �أّن للت���وت �الأزرق �أثرً� مهماً يف 

تاأخري بد�ية �أعر��س �الألزهامير.

ن الوظائف الدماغية يح�شّ
و�أجري���ت �لدر��سة �الأولى عل���ى 47 �سخ�ساً 
يتخّط���ى عمرهم 65 عام���اً، ويعانون �سعفاً يف 
�الإدر�ك �ملع���ريف، وتناول���و� ح�ّسة من م�سحوق 
�لتوت �الأزرق �ملجّفف �لب���ارد �أّي ما يعادل ح�ّسة 
من هذه �لفاكهة �لطازجة، �أو عقار من دو�ء وهمي، 

مرّة يومّياً مدة 16 �أ�سبوعاً.
وبرهن���ت �لتقاري���ر �أّنه من تن���اول م�سحوق 
�لت���وت �الأزرق �أظه���ر حت�ّسناً ملحوظ���اً يف �الأد�ء 
�ملع���ريف، كذلك يف �لوظائ���ف �لدماغية مقارنة 
مع من تن���اول دو�ء وهمّياً، و�أّك���د �خلرب�ء �أي�ساً 
�أن »م�سحوق �لتوت �الأزرق �أ�سهم يف تعزيز عمل 
�لذ�كرة و�لتو��سل مع �لكلمات و�ملفاهيم«، عالوة 
على ذلك، �أ�س���ار �لت�سوير بالرنني �ملغناطي�سي 

�لوظيفي �أننّ �مل�سح���وق �ساهم يف زيادة �لن�ساط 
�لدماغي.

ذلك فيما كانت �لدر��سة �لثانية �أقّل ح�سماًن 
حيث طّبق���ت جمموعة من �أربع���ة عالجات على 
94 �سخ�س���اً ترت�وح �أعمارهم بني 62 و80 عاماً 
يعانون �سعفاً يف �لذ�كرة، وتناول هوؤالء م�سحوق 
�لتوت �الأزرق �أو زيت �ل�سمك - �لذي يحتوي على 
�الأوميغا 3 و�الأحما����س �لدهنية �لتي ت�ساعد يف 
�لوقاية من �الألزهامير-، �أو مزيجاً من زيت �ل�سمك 

وم�سحوق �لتوت �الأزرق، �أو دو�ء وهمياً.
و�أفادت تقارير �خل���رب�ء عن »حت�ّسن �الأد�ء 
�ملعريف ل���دى �الأ�سخا�س �لذين تناولو� م�سحوق 
�لتوت، �أو زيت �ل�سمك، على حدة. �إال �أّننا �سهدنا 

حت�ّسناً طفيفاً يف �لذ�كرة«.
و�أّكد �لباحث���ون �أّن نتائج �لت�سوير بالرنني 
�ملغناطي�سي �لوظيفي ل���دى �مل�ساركني �لذين 
تناولو� م�سح���وق �لتوت �الأزرق كان���ت �أقّل خطرً� 
باملقارنة م���ع نتائ���ج �لدر��س���ة �الأولى. الحظ 
�خلرب�ء حينئٍذ �أّن �مل�ساركني يف �لدر��سة �لثانية 

صحتــــــك بالدنيـــــا
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كانو� يعانون �سعفاً يف �الإدر�ك �ملعريف بن�سب 
�أقّل، يف بد�ية �لدر��سة.

وب�رضف �لنظر عن �لنتائ���ج، يوؤمن �خلرب�ء 
باأّن �لتوت �الأزرق قد ال يظهر فو�ئد قيا�سية لدى 
�الأ�سخا�س �لذين يعانون م�ساكل ثانوية وب�سيطة 
يف �لذ�ك���رة، �إال �أّن���ه قد ي�ساه���م يف معاجلة 
من يع���اين ��سطر�ب���ات يف �الإدر�ك �ملعريف. 
وباتت نتائ���ج �لدر��ستني مبثابة �أ�سا�س للبحوث 
�مل�ستقبلي���ة، �إذ ياأم���ل �لباحث���ون �أن تتو�ّسل 
�الأخ���رية �إلى نتائ���ج حت�سم م���ا �إذ� كان �لتوت 
�الأزرق قادرً� على تاأمني �لوقاية �سّد بد�ية �أعر��س 
�الألزهاميز، لذلك ت�ستدعي �لدر��سة �لثانية، �لتي 
�أت���ت نتائجها غري قاطعة، ����رضورة خو�س بحوث 
جدي���دة. يف �لوق���ت �حلا�رض، ين���وي �خلرب�ء 
�إجر�ء در��سات وبحوث وتطبيقها على م�سرتكني 
ترت�وح �أعمارهم بني 50 و65 عاماً، من بينهم 
من يعاين خطر �الإ�سابة باالألزهامير، �أو �لبد�نة �أو 
�ل�سغط �ملرتفع، �أو ي�سّجل معّدالت مرتفعة من 

�لكول�سرتول �ل�سار.
وُي�سار �إلى �أن تقاري���ر طبّية جديدة لدر��سة 
حديث���ة �أظه���رت �أّن تناول �ملزيد م���ن �الأغذية 
�لغنية مبركّب���ات �لفالفونويد ق���د يخّف�س خطر 
ع���دم �لقدرة عل���ى �الإنت�ساب ل���دى �لرجال يف 

متو�ّسط �لعمر.

احلفاظ على �شّحة العظام
ي�ساهم غنى �لتوت �الأزرق مبعادن �حلديد 
و�ملنغنيز  و�ملغني�سيوم  و�لكال�سي���وم  و�لف�سفور 
و�لزن���ك و�لفيتامني K، يف �حلف���اظ على بنية 
�لعظام وقّوته���ا. يوؤدي �لزن���ك و�حلديد دورً� 

حا�سم���اً يف �حلفاظ على قّوة �لعظ���ام و�ملفا�سل 
 K ومرونتها، كذلك، توؤدي معّدالت �لفيتامني
�ملنخف�س���ة �إلى زيادة خطر تك����رضّ �لعظام، فيما 
�لكال�سيوم  �مت�سا�س  حت�ّسن معّدالته �ملرتفع���ة 

وبالتايل حتّد من خ�سارته.

تخفي�ض �شغط الدم
�أمر  �حلفاظ على معّدل �سودي���وم منخف�س 
����رضوري لتخفي�س �سغط �ل���دم. وملا كان �لتوت 
�الأزرق ال يحت���وي بطبيعت���ه عل���ى �ل�سوديوم، 
ويتمّيز بغناه مبع���ادن �لبوتا�سيوم و�لكال�سيوم 
و�ملغني�سيوم، فاإن���ه ي�ساهم يف تخفي�س �سغط 

�لدم ب�سورة طبيعية.

التحّكم بال�شّكري
تظهر �لدر��سات �أّن لدى مر�سى �ل�سّكري من 
�لن���وع �الأّول، �لذين يتناول���ون وجبات غذ�ئية 
غنية باالألياف، مع���ّدالت منخف�سة من �لغلوكوز 
يف �ل���دم. والأن كوباً من ع�س���ري �لتوت �الأزرق 
يحتوي على 3،6 غر�مات م���ن �الألياف، ين�سح 
�خت�سا�سيو �لتغذي���ة �لن�ساء بتناول من 21 �إلى 
25 غر�ماً من �الألياف يومياً، و�لرجال من 30 �إلى 

38 غر�ماً.
كذلك، تقرتح �لدر��سات تناول فو�كه معينة 
طازجة ولي�س ع�سريه���ا، مّما ي�ساعد يف تخفي�س 
خطر �الإ�سابة بال���د�ء �ل�سّكري من �لنوع �لثاين. 
�إذ �أّكد �لباحثون �أّن تناول ثالثة ح�س�س �أ�سبوعياً 
م���ن �لتوت �الأزرق �أو �لعن���ب �أو �لزبيب �أو �لتفاح 
�أو �الإجا�س يخّف�س خط���ر �الإ�سابة باملر�س بن�سبة 

.%7

الوقاية من اأمرا�ض القلب
يقّوي �لت���وت �الأزرق �سّحة �لقلب ملا يحتوي 
علي���ه من �ألي���اف ومعادن �لبوتا�سي���وم وحم�س 
�لفوليك و�لفيتامني B6 ومو�د مغذّية، باالإ�سافة 
�إلى �فتق���اره �إلى �لكول�س���رتول. كذلك، ت�ساعد 
�الألياف يف تخفي����س جمموع �لكول�سرتول �لكلّي 
يف �لدّم وتخفي�س خط���ر �الإ�سابة باأمر��س �لقلب 

و�الأوعية �لدموية.
 B6 بدورهم���ا، مين���ع كل م���ن �لفيتامني
وحم�س �لفوليك �رتفاع معّدل �الأحما�س �الأمينية 
�لت���ي ي�سّب���ب تر�كمه���ا يف �جل�س���م مبعّدالت 
مفرطة ب����رضر ي�سيب �الأوعية �لدموية ويوؤّدي �إلى 
م�س���اكل يف �لقل���ب. ووفق در��س���ة حديثة يف 
جامعة هارفرد، تب���نّي �أّن تناول �الأغذية �لغنية 
باالأنثو�سيان بانتظام يخّف�س خطر �الإ�سابة بنوبة 
قلبي���ة بن�سب���ة %32 لدى �لن�س���اء يف مقتبل 
�لعمر ومتو�سطه. كذلك �أفاد �خت�سا�سيو �لتغذية 
�لذين �سارك���و� يف �لدر��س���ة �أّن �لن�ساء �للو�تي 
يتناولن ثالث ح�س�س من �لتوت �الأزرق �أو �لفر�ولة 

يظهرن نتائج �أف�سل.

الوقاية من ال�رشطان
يعمل �لفيتامين���ان A وC وخمتلف �ملو�د 
�ملغذي���ة �ملتو�ف���رة يف �لت���وت �الأزرق مبثاب���ة 
م�س���اد�ت �أك�سدة قوّية ت�ساع���د يف �حلماية من 
�ل�رضر �الأ�سا�سي �لذي ي�سيب �خلاليا، مانعة �لورم 
من �لنمو، وتخّف�س �الإلتهاب يف �جل�سم، وتردع 
خمتل���ف �أنو�ع �ل�رضطان، مبا فيها �رضطان �ملريء 
و�لرئة و�لف���م و�لبلعوم وعنق �لرحم و�لبنكريا�س 

و�لربو�ستات و�لقولون.
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زيارة �لتالميذ �لع�سكريني من �الأكادميية �مللكية لل�رضطة للتعرف على �ملهام �ملنوطة الإد�ر�ت و�أق�سام �سئون �جلمارك

زيارة طلبة مدر�سة �لرفاع �ل�رضقي �الأبتد�ئية للبنني للتعرف على مهام جناح �الأثر يف �لتفتي�س �جلمركي



61الجمـــــــارك

ح�سل �لنقيب حممد علي �ل�سيخ رئي�س 
�سعب����ة �لرت�خي�س �جلمركية باإد�رة �ملخاطر 
و�لتقييد على درجة �ملاج�ستري يف �لعلوم 
�الإد�ري����ة و�الأمنية م����ن �الأكادميية �مللكية 
لل�رضطة - بعنو�ن )�سئون �جلمارك ودورها 
يف مكافحة جر�ئ����م تهريب �ملخدر�ت عرب 

�ملنافذ �جلمركية(.

�لعقل �ل�سليم يف �جل�سم �ل�سليم.. من�سوبو �جلمارك يتفاعلون مع »�ل�سحة« يف حملة »�حم قلبك«

 النقيب حممد ال�شيخ ينال املاج�شتري 
يف العلوم الإدارية والأمنية

ترقيـات

�لنقيب جمعه علي �لعجالن

�لنقيب حممد في�سل �آل خليفة



آخــــــــــر المطـــــاف

تعزيز مسيرة اإلنجازات

���ن معايل �ل�سيخ حممد بن خليفة �آل خليفة من �إحد�ث نقلة نوعية  متكَّ
يف �سئون �جلمارك عل���ى خمتلف �الأ�سعدة، وميك���ن للمتعاملني مع هذه 
�ملوؤ�س�س���ة �لوطنية �أن يلم�سو� باأنف�سهم م���دى �لتطور �لذي حققه خالل فرتة 

رئا�سته للجمارك.
فقد تبنى معايل �ل�سيخ حممد بن خليفة �آل خليفة ��ستحد�ث �ملناهج 
�لتطويري���ة �لد�خلي���ة و�خلارجية ل�سئ���ون �جلمارك حتى و�سل���ت �إلى م�ساف 
�ملوؤ�س�س���ات �لعاملية وج���رى تعيني معاليه يف من�س���ب نائب رئي�س منظمة 

�جلمارك �لعاملية.
وبعد قر�ب���ة خم�س �سنو�ت م���ن �لعمل �لدوؤوب و�لتط���ور �لد�ئم يرتك 
مع���ايل �ل�سيخ حممد بن خليفة �آل خليفة قيادة دفة �سئون �جلمارك لو�حد 
م���ن �أبناء هذه �ملوؤ�س�س���ة �لوطنية �ملخل�سني و�ملتفان���ني يف عملهم، وهو 
�سعادة �ل�سيخ �أحمد بن حمد بن �أحمد �آل خليفة مما يب�رض مبزيد من �لتطور 

و�لتقدم لهذ� �ل�رضح �لوطني.
وباإ�سم���ي وبا�س���م جميع �لزمالء م���ن منت�سبي �سئ���ون �جلمارك نهنئ 
�سعادة �ل�سي���خ �أحمد بن حمد �آل خليفة على �س���دور �الأمر �مللكي بتعينه 
رئي�ساً للجمارك، متمنني ل�سعادته �لتوفيق يف مهامه �جلديدة، و�لتي تاأتي 
بع���د جناح �سعادته يف �إحد�ث نقل���ة نوعية يف جمال �لتخلي�س �جلمركي 
عندم���ا كان مديرً� عاماً لالإد�رة �لعام���ة للتخلي�س و�لتفتي�س �جلمركي، ورفع 
ع���دد معامالت �لتخلي����س �جلمركي يف ميناء خليفة ب���ن �سلمان �إلى قر�بة 
500 معاملة بعد �أن كان ي�ستغرق �أياماً عديدة يف �ل�سابق، وهو ما �أ�سهم 
يف �إنه���اء ظاهرة �الزدحام �لكبري يف �إد�رة �لتخلي�س �جلمركي، و�رضعة �إجناز 
�ملعامالت نظرً� لو�سوح �الإجر�ء�ت جلميع �ملر�جعني وم�ساركة �ملخل�سون يف 

�إدخال بيانات ��ستمار�تهم وطلباتهم �إلكرتونياً.
ولقد ��ستهل �سعادته من�سبه �جلديد يف �سئون �جلمارك بعقد �جتماع 
مو�سع مع مدي���ري وروؤ�ساء ومنت�سبي �سئون �جلمارك، �أعرب خالله لهم عن 

دعم �سعادته لكل ما من �ساأنه �الرتقاء بالعمل �جلمركي.
ويف �خلتام نتمن���ى ل�سعادة رئي�س �جلم���ارك كل �لتوفيق يف �ملرحلة 

�لقادمة.

النقيب وعد راشد النجم

تعزيز مسيرة 
االنجازات


